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……………………………… 
 (miejscowość, data) 

 

………………………………… 
(imię i nazwisko prowadzącego instalację) 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 
 (adres zamieszkania) 

………………………………… 
 (nr telefonu) 

Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach   

Plac Odrodzenia 1 

58-370 Boguszów-Gorce 
 

 

 

ZGŁOSZENIE 

eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

Na podstawie art. 152 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony 

środowiska (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 519), zgłaszam rozpoczęcie użytkowania przydomowej 

oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m
3
/dobę. 

 

 

1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej 

oczyszczalni ścieków: 

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

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

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

2. Rodzaj prowadzonej działalności- przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć): 

 na potrzeby własne gospodarstwa domowego,  

 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego.  

3. Zakres    prowadzonej    działalności,    w    tym    wielkość    produkcji-   ilość     ścieków 

wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę: 

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

4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny): 

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

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

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

5. Rodzaj i ilość wprowadzanych ścieków na dobę:  

………………………………………………………………………………………….……

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

................................................................................................................................................. 
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6. Opis stosowanych metod ograniczania ilości ścieków: 

…………………………………………………………………………………….…………

……………………………………………………………………………………….………

…………………………………………………………………………………….…………

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

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

7. Informacja, czy stopień ograniczania ilości ścieków jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami: 

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

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

 

 
Załączniki (właściwe zaznaczyć): 

 mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków, 

 powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna, 

 kopia zgłoszenia do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Gospodarki 

Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków, 

 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł.  
 

 

 

 

        …………………………………………. 

         (podpis zgłaszającego) 

 

 
Pouczenie: 

Zgodnie z art. 152 ust. 3 i ust. 4 ustawy- Prawo ochrony środowiska prowadzący instalację                           

jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, a 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- Prawo ochrony środowiska  prowadzący instalację jest obowiązany 

przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o rezygnacji z rozpoczęcia 

eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji, zmianie w zakresie danych lub informacji, 

o których mowa w ust. 2, oraz jest obowiązany dokonać ponownego zgłoszenia instalacji,                     

jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma charakter istotnej zmiany.  
 

 

Na podstawie art. 4 i 6 oraz Załącznika część I pkt 13 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j., Dz. U.                    

z 2015r., poz. 783, ze zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej                  

(Dz. U. z 2007r., Nr 187, poz. 1330) za przyjęcie przedmiotowego zgłoszenia pobrano opłatę skarbową w wysokości 120 zł 

(słownie: sto dwadzieścia złotych). 


