
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Podstawa prawna 

art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

§ 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji,     

których eksploatacja wymaga zgłoszenia 

Składający 

Prowadzący instalację przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, 

wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego 

korzystania z wód, zlokalizowanej w granicach administracyjnych miasta Ozorków 

Termin składania 

Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji 

Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący 

ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem 

Opłata skarbowa 

120,00 zł (część I ust. 13 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) 

Zwolnione z opłaty jest zgłoszenie dotyczące budownictwa mieszkaniowego (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej) 

Miejsce składania Urząd Miejski w Ozorkowie, ul. Wigury 1, 95-035 Ozorków 

Zgłoszenie należy wypełnić czytelnie, komputerowo lub ręcznie, drukowanymi literami 

 

2. OZNACZENIE NIERUCHOMOŚCI, NA TERENIE KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

ULICA 

 

 

NR DOMU 

 

 

NUMER DZIAŁKI 

 

 

OBRĘB EWIDENCYJNY 

 

 

 

1. OZNACZENIE PROWADZĄCEGO INSTALACJĘ 

TYTUŁ PRAWNY WŁADANIA NIERUCHOMOŚCIĄ, NA TERENIE KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ INSTALACJA 
(odpowiednie zaznaczyć znakiem ×) 

       właściciel,  użytkownik wieczysty        osoba posiadająca nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu 

       współwłaściciel        inny podmiot (podać jaki) ……………………………………... 

IMIĘ I NAZWISKO 

ADRES ZAMIESZKANIA WOJEWÓDZTWO POWIAT 

GMINA 

 

 

ULICA 

 

 

NR DOMU 

 

NR LOKALU 

 

MIEJSCOWOŚĆ 

 

 

KOD POCZTOWY 

 

 

POCZTA 

 

 

TELEFON KOMÓRKOWY 

 
 

3. PRZEZNACZENIE INSTALACJI (odpowiednie zaznaczyć znakiem ×) 

       na potrzeby własnego gospodarstwa domowego 

       na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego 



 

 

*ścieki odprowadzane za pośrednictwem przydomowej oczyszczalni ścieków muszą spełniać warunki określone w rozporządzeniu 

Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych 

dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, 

a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych 

 

6. TERMIN ROZPOCZĘCIA EKSPLOATACJI INSTALACJI 

 

 
 

 

7. PODPIS ZGŁASZAJĄCEGO 

 

 

…………………………………….....                                            ....……………….............................................. 
               (miejscowość i data)                                                                                                 (czytelny podpis) 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo 

zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

 

Zgodnie z art. 152 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację jest 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, o których mowa w ust. 2; 

2) dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany 

lub w przypadku nierozpoczęcia eksploatacji instalacji przed upływem 12 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia 

sprzeciwu, o którym mowa w ust. 4, albo od dnia wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4b. 

 

Klauzula informacyjna: 

Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Ozorkowa. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności 

urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na stronie 

www.umozorkow.pl w klauzuli informacyjnej lub na stronie: https://www.umozorkow.pl/2018/05/24/informacja-11/ 

4. CHARAKTERYSTYKA INSTALACJI 

RODZAJ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA 

GNILNEGO [m3] 

 

 

MIEJSCE ODPROWADZANIA OCZYSZCZONYCH ŚCIEKÓW 
(odpowiednie zaznaczyć znakiem ×) 

       ziemia 

       woda 

CZAS FUNKCJONOWANIA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (odpowiednie zaznaczyć znakiem ×) 

       praca cały rok 

       okresowo (podać okres) …………………………………………………………………………………………... 

5. INFORMACJA, CZY STOPIEŃ OGRANICZANIA WIELKOŚCI EMISJI JEST ZGODNY 

Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI* (odpowiednie zaznaczyć znakiem ×) 

       TAK 

       NIE 


