
…............................................    Woźniki, dn. …....................................... 
Imię i  Nazwisko zgłaszającego 

…............................................ 
adres zamieszkania 

…........................................... 
telefon 

        Burmistrz Woźnik 

        ul. Rynek 11 

        42-289 Woźniki 

 

 
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

o przepustowości do 5 m 3 /dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa 

domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód 

 

1. Lokalizacja oczyszczalni: 

adres: 

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

nr działki: …............... karta mapy: ….................. obręb: …............................... 

2. Przeznaczenie oczyszczalni (na potrzeby własnego gospodarstwa domowego/ 

na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego)...................................................... 

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

3. Czas funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków 

(nieprzerwanie/okresowo-proszę podać ilość dni w tygodniu i 

godzin)...................................................................................................................

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

4. Ilość i rodzaj wprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi w określonym 

czasie  

ścieki …..................... 

ilość: …..... m 3/rok 

5. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków (typ oczyszczalni, opis 

urządzeń wchodzących w skład oczyszczalni, rodzaj zastosowanej technologii 

oczyszczania ścieków, przepustowość oczyszczalni): …..................................... 

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

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

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

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

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

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

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

6. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji...................................... 

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

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

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

7. Miejsce odprowadzania oczyszczonych ścieków (woda/grunt): …..................... 

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



8. Informacja, czy stopień ograniczania ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków 

jest zgodny z obowiązującymi przepisami 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. 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. Nr 2014, poz.1800 ze zm.), ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego 

lub rolnego zlokalizowanego w  
I. aglomeracji mogą być wprowadzane do: 
a) ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 
1) ilość ścieków 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 dla RLM od 2000 do 9999; 
3)  miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od 

najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 
 

    spełnia *     nie spełnia* 
 

 

b) urządzenia wodnego, 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 dla RLM aglomeracji od 2000 do 9999. 
   3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego 

urządzenia. 
 
   spełnia*     nie spełnia* 
 

 II. poza aglomeracją mogą być wprowadzane do: 
a) ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli spełnione są łącznie następujące 

warunki: 
1) ilość ścieków 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 oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od 

najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych. 
 

        spełnia*             nie spełnia* 
 

b) urządzenia wodnego, 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   dla oczyszczalni o    

RLM od 2000 do 9999, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia; 
    3) najwyższy użytkowy poziom wodonośny wód podziemnych znajduje się co najmniej 1,5 m pod dnem tego   

urządzenia. 
    

         spełnia*            nie spełnia* 
 

* właściwe podkreślić 
         

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

                   /podpis/ 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydoobzgiydcltqmfyc4mrzhaztqnrtgi
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgaydoobzgiydcltqmfyc4mrzhaztqnrtgi


 

załączniki:  

 mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków ;  

 dokumentacja techniczna opisującą zasady funkcjonowania oczyszczalni;  

 certyfikat  CE lub aprobata techniczna przydomowej oczyszczalni; 

 opłata skarbowa w wysokości 120 zł za zgłoszenie i 17 zł w przypadku pełnomocnictwa. Na 

podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz.U.2016 

poz. 1827 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach 

budownictwa mieszkaniowego. Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie 

dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego.  

 potwierdzenie złożenia zgłoszenia robót budowlanych  


