…................................................,

dnia.........................

…...........................................................
Imię i Nazwisko wnioskodawcy
...............................................................
....……………………………………...
Adres wnioskodawcy
…...........................................................
Nr telefonu

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Pl. Magistracki 1
58-300 Wałbrzych

Zgłoszenie eksploatacji
przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska zgłaszam
rozpoczęcie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności nie przekraczającej
5 m3/dobę.
1. Prowadzącym (właścicielem) oczyszczalni jest:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, adres zamieszkania)

2. Oczyszczalnia jest

zlokalizowana na działce o nr ewidencyjnym ................................

położonej w ............................................. przy ul. ....................................................................
3. Termin rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków: ..........................................................
4. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
na potrzeby własne gospodarstwa domowego
na potrzeby gospodarstwa rolnego
5. Przepustowość oczyszczalni wynosi .................................... m3/dobę
6. Przewidywana ilość ścieków podlegających oczyszczeniu: .....................................................

7. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)
(właściwe zaznaczyć)

praca w systemie ciągłym (365 dni w roku)
okresowo (podać okres)..................................................................................................................................
8. Charakterystyka oczyszczalni wynikająca z dokumentacji technicznej (w tym typ
oczyszczalni, pojemność osadnika, miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków, opis
zastosowanej technologii oczyszczania ścieków):
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
9. Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi
przepisami, w tym określenie w [%] oraz w [mg/l] na podstawie instrukcji eksploatacji
oczyszczalni:


stopnia redukcji BZT5 .....................................................................................................................



stopień redukcji zawiesiny ogólnej w ściekach...............................................................................



stopnia redukcji ChZTCr ..................................................................................................................



stopien redukcji azotu ogólnego......................................................................................................



stopień redukcji fosforu ogólnego...................................................................................................

Oświadczam, że ścieki oczyszczone w zainstalowanej przydomowej oczyszczalni ścieków spełniają
wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do
ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r., poz.
1311)

.......….………....……………
Podpis zgłaszającego

W załączeniu przekładam: (właściwe zaznaczyć):
mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
zgłoszenie z Biura Administracji Architektoniczno-Budowlanej Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;
dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł (Zwolnione z opłaty są
przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową (podst.
prawna: art.2 , ust. 1pkt. 2 ustawy o opłacie skarbowej).
w przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do
reprezentowania wnioskodawcy wraz z dowodem opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy) – 17 zł
od każdego stosunku pełnomocnictwa;
kopia instrukcji eksploatacji oczyszczalni (jeżeli została opracowana);
ekspertyzy, atesty lub certyfikaty dotyczące instalowanej oczyszczalni.
Pouczenie dla użytkownika instalacji:
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1973 ze zmianami) –
prowadzący instalację, jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia
eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Zgodnie z art. 389 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami)
w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.
Zgodnie z art. 33 ustawy Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zmianami) – przekracza się ramy
zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku:
 korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej,
 gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m 3/dobę.

miejsce złożenia wniosku:
Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu, ul. Sienkiewicza 6-8, 58-300 Wałbrzych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00,
um@um.walbrzych.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego gospodarstwa
domowego.
Więcej informacji dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w siedzibie Biura Środowiska i Klimatu Urzędu
Miejskiego ul. Kopernika 2 pok. 117, 121 tel. 74 66 55 220 lub 74 66 55 239 na stronie bip.um.walbrzych.pl lub
http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/631/12087/zgloszenie-eksploatacji-przydomowej-oczyszczalni-sciekow-o-przepustowosci-do-5-m3-d-napotrzeby-wlasnego-gospodarstwa-domowego-lub-rolnego-w-ramachzwyklego-korzystania-z-wod, pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail
iodo@um.walbrzych.pl nr tel. 74 665 53 59 lub 74 64 44 780.

