
        

 ……………………………… 
 (miejscowość, data) 

WNIOSKODAWCA 

 

………………………………… 
 (imię i nazwisko) 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
 (adres zamieszkania) 

………………………………… 
 (nr telefonu) 

Wójt Gminy Gzy 

Gzy 9 

06-126 Gzy 
 

ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

 

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 1mieszkańca na dobę: 

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

4. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków w określonym czasie:  

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

5. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków: 

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

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

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

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

6. Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych ścieków jest zgodny z 

obowiązującymi przepisami: 

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

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

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

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

 

 

Załączniki: 

1. Wyniki analiz ścieków surowych pobranych przed osadnikiem i po osadniku: 

    - BZT5, 

    - zawiesina ogólna; 

2. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 

3. Mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków; 

4. Projekt budowy przydomowej oczyszczalni, 

5. Aprobata (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków, 

 

 

 

 

…………………………………… 

 (podpis wnioskodawcy) 



Karta usługi 

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Podstawa prawna: 

1. art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zmianami), 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca  2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 
których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880). 

 
I. WYMAGANE DOKUMENTY:  

1. druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków   

2. załączniki:  

1. Wyniki analiz ścieków surowych pobranych przed osadnikiem i po osadniku: 
    - BZT5, 
    - zawiesina ogólna; 
2. Kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, 
3. Mapa sytuacyjna z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków; 
4. Projekt budowy przydomowej oczyszczalni, 
5. Aprobata (certyfikat) urządzeo oczyszczalni ścieków, 

 

II. OPŁATY: 

opłata skarbowa - 120 zł za przyjęcie zgłoszenia 
Zwolnione z opłaty przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową 
mieszkaniową 
Opłatę skarbową można uiścid w formie gotówkowej w kasie Urzędu Gminy Gzy  lub  w formie 
bezgotówkowej na rachunek bankowy – Bank Spółdzielczy w Pułtusku Oddział Gzy 48 8232 0005 
0200 0912 2002 0001 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
30 dni 
  
IV. TRYB ODWOŁAWCZY: 
nie przysługuje 
  
VI. UWAGI: 
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m2 na dobę, wykorzystywane na 
potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. 
Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej 
eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpid, jeżeli organ właściwy do 
przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze 
decyzji. Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, 
prowadzący ją jest obowiązany zgłosid w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta 
tym obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyd organowi właściwemu do przyjęcia 
zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakooczenia eksploatacji, lub informację o 
zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonad w terminie 14 dni od dnia rezygnacji 
z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych. 
 


