
…………………………………                                                                                                ……………………………….
Imię i nazwisko wnioskodawcy                                                                                                           (Miejscowość, Data)

………………………………..

………………………………..
           Adres wnioskodawcy

………………………………..
           Dane kontaktowe

 Burmistrz 
Miasta i Gminy Września

ul. Ratuszowa 1
62-300 Września

ZGŁOSZENIE
 zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni

Na podstawie art.152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska oraz § 2 pkt. i rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji których eksploatacja wymaga zgłoszenia 

1. Oznaczenie prowadzącego oczyszczalnie (właściciel, dzierżawca)

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………..
 imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania

2. Teren na którym będzie prowadzona eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków:

• adres:……………………………przy ul. …………………....……………………………………………

• nr ewidencyjny działki; ……………………………

3. Termin rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków

…………………………………………………………….

4. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):

na potrzeby własne gospodarstwa domowego 

na potrzeby własne gospodarstwa rolnego 

inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)



5. Wielkość i rodzaj emisji tj.

• miejsce wprowadzania ścieków: 
ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność

urządzeń wodnych, w granicach gruntu stanowiącego własność

działka nr ewidencyjny ……………. Obręb ……………………………

• przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków wynosi …………… m3/dobę

• rodzaj ścieków (bytowe, komunalne lub przemysłowe) ……………………………..

• częstotliwość wywozu osadu .....………………../rok

• miejsce utylizacji osadu ………………………………………………………...

6. Przewidywana ilość ścieków podlegających oczyszczeniu ………………………………

7. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia I godziny)

praca w systemie ciągłym (365 dni w roku)

okresowo (podać okres)………………………………………………..

8. Rodzaj oczyszczalni ścieków (właściwe zaznaczyć):

biologiczna oczyszczalni ścieków, typ……………………………………………………………

oczyszczalnia ścieków z drenażem rozsączalnym ........………………………………………..

inna …………………………………………………………………………………………………

9. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji (charakterystyka zastosowanych urządzeń 
oczyszczających ścieki, informacja o zastosowanych preparatach):

…………………………………………………………………………………………………………………………….

.…………………………………………………………………………………………………...……………………….

.…………………………………………………………………………………………………...……………………….

.…………………………………………………………………………………………………...……………………….

.…………………………………………………………………………………………………...……………………….

10. Informacja czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami - TAK/NIE 

        ..………………………………...             …………………………………..
            Miejscowość, data                     Podpis zgłaszającego



  W załączniku przekładam (Właściwe zaznaczyć)

     mapa sytuacyjno wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków,

    powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

    kopia zgłoszenia budowy lub robót budowlanych niewymagająca decyzji pozwolenia na budowę lub kopia decyzji 
pozwolenia na budowę ze Starostwa Powiatowego we Wrześni na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

     pozwolenia wodnoprawne (w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do gleby w ilości przekraczającej 
5 m3/dobę);

   kopia dokumentacji technicznej wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków w tym odpowiednie atesty i certyfikaty

Uwagi:
Prowadzący instalację jest zobowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji
Zgodnie z art. 152 ust. 4 Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny 
można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie 
wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.


