…………………….., dnia………………………
........................................................
(imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa firmy)

........................................................
(adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy)

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

Wójt Gminy Niechlów
ul. Głogowska 31
56-215 Niechlów

ZGŁOSZENIE
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z
2013r. poz. 1232 z późn. zm.), niniejszym zgłaszam eksploatacje przydomowej oczyszczalni ścieków o
przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód:
1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni
ścieków:
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć):
 na potrzeby własne gospodarstwa domowego
 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
 inne (nie związane z funkcją mieszkaniową)
3. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę:
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
4. Czas funkcjonowania instalacji – praca cały rok /okresowo (podać okres)/:
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
5. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
6. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (ilości ścieków):
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
7. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji (ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków) jest
zgodny z obowiązującymi przepisami:
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………

Załączniki*:
 powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków,
 dokumentacje techniczną opisującą zasady funkcjonowania oczyszczalni,
certyfikat i aprobata techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków,
 kopia zgłoszenia robót budowlanych lub pozwolenia budowlanego na budowę przydomowej oczyszczalni
ścieków do Starostwa Powiatowego w Górze,
 wyniki analiz ścieków surowych pobranych przed osadnikiem i poza częścią biologiczną instalacji oczyszczalni
(po osadniku): BZT5 i zawiesiny ogólnej
Pouczenie dla użytkownika instalacji:
1) Jeżeli podanie nie czyni zadość powyższym wymaganiom należy z mocy art. 64 § 2 KPA wezwać wnoszącego
podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje
pozostawienie podania bez rozpatrzenia.
3) Instalację, objętą 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.

………………………………..…………
(podpis wnioskodawcy)

*właściwe zaznaczyć

