
 

 

        Ostrów, 04.04.2016 r. 
                               (miejscowość, data) 

Jan Iksiński 
(imię i nazwisko) 

Ostrow x 

………………………………… 

(adres zamieszkania) 

16 6xxxxxxx 

(nr telefonu)  

 

 Wójt Gminy Przemyśl 
 37-700 Przemyśl 
 ul. Borelowskiego 1 

 

 

ZGŁOSZENIE 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

 

 Niniejszym zgłaszam eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków                                      

o przepustowości nie przekraczającej 5m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód: 

 

 

1. Adres i numer działki, na terenie której prowadzona jest*/będzie eksploatacja przydomowej 

oczyszczalni ścieków: 

 Ostrów nr x, 37-700 Przemyśl 

 

2. Przeznaczenie oczyszczalni: * 

 

1. na potrzeby własnego gospodarstwa domowego 

2. na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego 

3. inne ( nie związane z funkcja mieszkaniową) 

 

 

3. Liczba mieszkańców zamieszkującą nieruchomość i ilość ścieków wytwarzanych przez 1 

mieszkańca na dobę: 

  5 osób x 0,2 m3 = 1 m3  

 

4. Ilość i rodzaj wprowadzonych ścieków do wód lub do ziemi w określonym czasie: 

Ścieki bytowe w ilości 365 m3/rok. Źródłem emisji jest drenaż oczyszczalni o długości                

30 m. 

 

 



 

 

5. Czas funkcjonowania instalacji ( dni tygodnia i godziny) 

  24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu 

 

6. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków: 

                  Będę prowadził racjonalną gospodarkę wodną.  

 

7. Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzonych ścieków jest zgodny 

z obowiązującymi przepisami: 

Stopień ograniczenia emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami  tzn. spełnione są 

warunki określone w rozporządzeniu  Ministra Środowiska w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. Oczyszczalnia ma certyfikat 

zgodności z normą PN-EN 12566-3. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 Ja, niżej podpisana(y) świadoma(y) odpowiedzialności karnej z art. 223 § 1 Kodeksu Karnego,  

oświadczam, że wszystkie w/w dane są zgodne z prawdą, co potwierdzam własnoręcznym podpisem.  

 

 

 

 

 

 

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

                                                                                                                                                                        (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

 Mapa zasadnicza z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczą 

inwentaryzację geodezyjną (oryginał do wglądu), 



 

 

 Kopia pisma o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych bądź pozwolenia na budowę wydanego 

przez Starostę Przemyskiego,    

 Certyfikat , aprobatę techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków, 

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej (120zł). 

 


