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								Rybczewice, dnia ………………...


Wójt Gminy Rybczewice 
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice


ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152, art. 153 oraz art. 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) oraz § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130 poz. 880 z późn. zm.) zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód.

Oznaczenie zgłaszającego eksploatację:
Imię: ……………………………………………………………………………………………..
Nazwisko: ……………………………………………………………………………………….
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………….

Adres nieruchomości oraz nr działki, na której terenie prowadzona będzie/jest 
eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:
Adres nieruchomości: …………………………………………………………………..…….…
Nr działki i obręb: ………………………………………………………………………….……

Przeznaczenie oczyszczalni*:
	 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego
	 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego
	 inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)


Częstotliwość funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków*:
	okresowo (podać ilość dni w: tygodniu, miesiącu, roku) ...………………………….….......

nieprzerwanie

Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę [m3/dobę]: .…………………..…….

Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków:
……………………………………………………………………………....………...…………………………………………………………………………………………………………….……..
………...........................................................................................................................................……..………………………………………………………………………………………….………

pojemność zbiornika gnilnego: ………………………….

miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/ziemia): ….…………………………………………..................................................................................….……………………………………………………………………………………………………..

Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..

Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi 
przepisami: **
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………..…




Załączniki do wniosku*:
 	  kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia
  na budowę; 
 	kopia mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją przydomowej oczyszczalni ścieków lub 
 powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu);
 	  kopia dokumentacji technicznej opisującej zasady funkcjonowania zainstalowanej oczyszczalni ścieków, tj. certyfikat, aprobata techniczna;
 	  dowód wniesienia opłaty skarbowej:
 	  za zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko – 120,00 zł [zgodnie z art. 2, ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej z opłaty zwolnione są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (Dz.U. z 2018 r., poz. 1044 z późn. zm.)];
 	  za pełnomocnictwo – 17,00 zł.




                                                                                            ………………………………..
                                                                                                    (podpis zgłaszającego)




*  właściwe zaznaczyć
**  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

UWAGA
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m2 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji. 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. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub o zmianie danych podanych w zgłoszeniu oraz dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany. Informacje te, należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio od dnia rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji, zmiany w zakresie danych.
Podstawa prawna: art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130 poz. 880 z późn. zm.).


