ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5 M3 NA DOBĘ

..............................................

Brwinów, dnia ……………………...

imię i nazwisko

..............................................
ulica

.............................................
miejscowość

…………………………….
nr telefonu

Urząd Gminy Brwinów
ul. Grodziska 12
05-840 Brwinów

Na podstawie art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U.
z 2017r. poz. 519 ze zm.) zgłaszam zamiar przystąpienia do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej
oczyszczalni ścieków na potrzeby mojego gospodarstwa domowego.
1. Oczyszczalnia zlokalizowana będzie na dz. nr ew. ………… w ……………………………………..
przy ul. ...................................................., której właścicielem jest……………………...……………...
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
(imię , nazwisko , adres zamieszkania)

2.Przepustowość oczyszczalni wynosi ………….........m3/dobę.
3.Czas funkcjonowania oczyszczalni ...……….. ……………(np. w systemie ciągłym 365 dni w roku).
4.Oczyszczone ścieki odprowadzane będą w granicach gruntu stanowiącego moją (naszą) własność,
…………………………………………………........................................................................................
(do wód czy do ziemi)

6. Opis zastosowanej technologii oczyszczania ścieków.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………....................
....................................................................................................................................................................
7. Informacja, czy odprowadzane ścieki odpowiadać będą wymaganiom określonym
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy
spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie
szkodliwych dla środowiska wodnego.
……………………………………….……………………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
podpis
Załączniki:
- rysunki , ekspertyzy, atesty i inne dokumenty
- opłata skarbowa w wysokości 120 zł (dokonana w kasie urzędu gminy lub na konto bankowe: B.S. BIAŁA
RAWSKA o/BRWINÓW 79 9291 0001 0097 6738 2000 0010 z dopiskiem opłata skarbowa za przyjęcie
wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia,
mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko).
Pouczenie
1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można
przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
2. Zgodnie z art. 152 ust. 5 w/w ustawy instalacja, która jest objęta obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest
już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została
ona objęta tym obowiązkiem.
3. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) zgłoszenia właściwemu organowi tj. Staroście Pruszkowskiemu wymaga
3
budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m /dobę. Zgłoszenie należy
dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektonicznobudowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do
wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie
wniósł sprzeciwu w tym terminie.

