
……………………………… 
                          (miejscowość, data) 

………………………………… 
(imię i nazwisko) 

 
………………………………… 
 
………………………………… 
(adres zamieszkania) 
 

………………………………… 
(nr telefonu) 

 

 

Gmina Giżycko   

ul. Mickiewicza 33 

11-500 Giżycko 
 

 
 

ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) zgłaszam rozpoczęcie użytkowania 
oczyszczalni ścieków o wydajności nieprzekraczającej 5 m3/d 
 
 
 

1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej 
oczyszczalni ścieków: 
 
…………………………………………………………..……………………………………………………………….…………………………………………

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

2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć): 
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 ograniczenia ilości ścieków: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 
 

 
W załączeniu przedkładam (właściwe zaznaczyć): 

o mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków; 
o powykonawczą inwentaryzację geodezyjną; 
o kopię zgłoszenia do Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Giżycku na 

budowę przydomowej oczyszczalni ścieków; 
o dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120,00 zł; 

 
 
 
 
         …………………………………………. 

         (podpis zgłaszającego) 
 
 
 
 
Pouczenie dla użytkownika instalacji: 
Zgodnie z art. 152 ust. 4, ust. 6-7 Prawo Ochrony Środowiska 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. 
Użytkownik instalacji obowiązany: 
1) przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: 
a) rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, 
b) zakończeniu eksploatacji instalacji, 
c) zmianie w zakresie danych lub informacji podanych w zgłoszeniu; 
2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma 
charakter istotnej zmiany. 
Informacje, o których mowa w pkt 1 a-c, należy przedłożyć w terminie 14 dni odpowiednio  
od dnia: 
- rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji; 
- zakończenia eksploatacji instalacji; 
- zmiany w zakresie danych lub informacji podanych w zgłoszeniu. 

 


