………………………………………………
(miejscowość, data)
………………………………………….
(imię i nazwisko)
………………………………………….
(adres zamieszkania)
………………………………………….
(nr telefonu)

Wójt Gminy Biskupice
ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska
(t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.), w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.
U. Nr 130, poz. 880 ze zm.), zgłaszam rozpoczęcie użytkowania oczyszczalni ścieków o wydajności
nie przekraczającej 5 m3 /d.

1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej
oczyszczalni ścieków: ……………………………..………………………………………………………
2. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe):
o na potrzeby własne gospodarstwa domowego
o na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
3. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę: ………………………………
4. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:
………………………………………………………………………………………….……
5. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok /okresowo (podać okres) ............................
6. Opis stosowanych metod ograniczania ilości ścieków:
……………………………………………………………………………………………….
7. Informacja, czy stopień oczyszczania, ograniczania, ilości i rodzaju wprowadzanych
ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami *…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………….
podpis
W załączeniu przedkładam:
o powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna;
o zgłoszenie z Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Wieliczce na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków
o kopię dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni (certyfikat) ze wskazaniem
częstotliwości wywożenia osadów z oczyszczalni (np. zgodnie z zaleceniami producenta).
*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014r. 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 2014r.,, poz. 1800), ścieki pochodzące z
własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego poza aglomeracją, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu
stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę; 2) BZT5
ścieków dopływających do indywidualnego systemu oczyszczania ścieków jest redukowane co najmniej o 20%, a zawartość zawiesin ogólnych co
najmniej o 50%; 3) miejsce wprowadzania ścieków do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego
użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, zlokalizowanego w
aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są spełnione łącznie
następujące warunki: 1) ich ilość nie przekracza 5,0 m3 na dobę; 2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników
zanieczyszczeń właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo, określonych w załączniku nr 3 do
rozporządzenia; 3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego
poziomu wodonośnego wód podziemnych.

