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Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Wydział Gospodarki Komunalnej 
i Ochrony Środowiska
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka

ZGŁOSZENIE
do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej

negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowej oczyszczalni ścieków

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony
Środowiska  (t.j.:  Dz.  U.  z  2017  r.,  poz.  519) zgłaszam rozpoczęcie  użytkowania
oczyszczalni  ścieków o wydajności nieprzekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego
korzystania z  wód  /należy podać  rodzaj  instalacji,  zamierzony termin rozpoczęcia
użytkowania/:
........................................................................................................................................

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

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

............................................................
                              (podpis zgłaszającego)

Załączniki:

1.  adres  właściciela  /zakładu/  na  którego  terenie  prowadzona  będzie  eksploatacja  instalacji/lub  dane  osoby
ubiegającej się o zgłoszenie instalacji do eksploatacji,



2.  rodzaj  budynku  (jednorodzinny,  wielorodzinny),  ilość  osób  korzystających  z   oczyszczalni,  wielkość
oczyszczalni,  zakres  zamierzonego  korzystania,  lokalizacja  oczyszczalni  na  aktualnej  mapie  sytuacyjno  -
wysokościowej, oraz stan prawny  nieruchomości (kopia wypisu z rejestru gruntów),
3. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia godzin),
4.  typ  i  przepustowość  przydomowej  oczyszczalni  ścieków,  jakość  ścieków  surowych,  jakość  ścieków
oczyszczonych,
5. rozwiązanie technologiczne (obliczenia technologiczne) i projekt techniczny, obiekty oczyszczalni, pomiar
ścieków, rodzaj i zasięg zamierzonego korzystania ze środowiska,
6.  redukcja  zanieczyszczeń  odpowiadająca  najwyższym  dopuszczalnym  wartościom  wskaźników
zanieczyszczeń określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 listopada 2014 r. (Dz. U. z 2014
r., poz. 1800) w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych do środowiska  wodnego,
7. w przypadku zastosowania oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem oczyszczonych ścieków do gruntu należy
dołączyć opinię geotechniczną podłoża gruntowego opracowaną przez uprawnionego geologa,
8.  projekt  zasilania  wraz  z  zestawieniem  urządzeń  elektrycznych  i  ich  danych  technicznych  w przypadku
zastosowania oczyszczalni ścieków z osadem czynnym,
9. aprobatę (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków,
10. sposób postępowania z osadami ściekowymi,
11.  Kopia  pisma  o  przyjęciu  zgłoszenia  robót  budowlanych  bądź  pozwolenia  na  budowę wydanego  przez
Starostę  Powiatu  Wielickiego  (Wydział  Budownictwa  i  Gospodarki  Nieruchomościami), a  w  przypadku
odprowadzenia oczyszczonych ścieków do cieku pozwolenie wodno – prawne na wylot.
12. Opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której
emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko 120 zł - zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.: Dz. U. z 2016r, poz. 1827 z późn. zm.).
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