
……………………………… 
 (miejscowość, data) 

 

………………………………… 
          (imię i nazwisko) 

………………………………… 

………………………………… 

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

………………………………… 
          (nr telefonu) 

Wójt Gminy Strzeleczki 
Rynek 4 
47-364 Strzeleczki 

 
 

ZGŁOSZENIE 
eksploatacji indywidualnego systemu oczyszczania ścieków 

 
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 

Środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) zgłaszam zamiar rozpoczęcia 
eksploatacji indywidualnego systemu oczyszczania ścieków o wydajności 
nie przekraczającej 5 m3/d.  

 

1. Adres i nr działki na terenie, której planuje się rozpocząć eksploatację indywidualnego 
systemu oczyszczania ścieków: 
…………………………………………………………..……………………………………………

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

2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć): 

 na potrzeby własne gospodarstwa domowego  

 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego  

 inne…………………………………………... 

3. Ilość ścieków wytwarzanych przez jednego mieszkańca/korzystającego 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 ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków, a także 

ich oczyszczania jest zgodny z obowiązującymi przepisami: 

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

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

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

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

 
W załączeniu przedkładam: 

o kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej 
inwentaryzacji geodezyjnej; 

o kopię zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę w Starostwie 
Powiatowym w Krapkowicach;  

o kopię certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków;  

o dowód uiszczenia opłaty skarbowej lub oświadczenie o zamiarze wykonania instalacji wyłącznie do celów 
zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego (zwolnione z opłaty skarbowej jest dokonywanie 
zgłoszeń w sprawach budownictwa mieszkaniowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827)).  

 

 
 
        ………………………………………….** 
              (podpis zgłaszającego) 
 

*niewłaściwe skreślić 
 
 

Pouczenie dla użytkownika instalacji: 
1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 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.  

2. Sprzeciw, o którym mowa jest wnoszony w przypadku: 
a. gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych 

lub standardów jakości środowiska; 
b. gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust.2 pkt 1 i 2 

ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 
3. Eksploatujący jest zobowiązany przedłożyć Wójtowi Gminy Strzeleczki informację o rezygnacji z rozpoczęcia 

albo zakończeniu eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy 
dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności, zaprzestania działalności lub zmianie 
parametrów.  

 

 

 

 

 

 

 

**Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu zamiaru eksploatacji indywidualnego 
systemu oczyszczania ścieków wniosku o zezwolenie na usunięcie drew dla potrzeb niezbędnych do spełnienia obowiązku 
wynikającego z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) (zgodnie 
z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 922). 



 


