
………………………………… 
(miejscowość, data) 

………………………………… 
(imię i nazwisko prowadzącego eksploatację) 
………………………………… 
………………………………… 
………………………………… 
(adres zamieszkania) 
 
………………………………… 
(nr telefonu) 

Wójt Gminy Kamionka 
21-132 Kamionka 
ul. Lubartowska 1 

 
 

ZGŁOSZENIE 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
Na podstawie art. 152 oraz art. 153 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z późn. zm.) zgłaszam, iż w dniu 
…………………zamierzam rozpocząć/ rozpocząłem* eksploatację przydomowej 
oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/d wykorzystywaną na potrzeby własnego 
gospodarstwa domowego w ramach zwykłego korzystania z wód. 
 
1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej 
oczyszczalni ścieków: 
…………………………………………………………..………………………………………
……………………….……………………………………….…………………………………
……………………….……………………………………….………………………………… 
2. Typ oczyszczalni…………………………………………………………………………….. 
3. Przepustowość oczyszczalni ……………………………………………………………… 
4. Przedmiotowa oczyszczalnia składa się z: 
a) osadnika gnilnego o pojemności……………..(m3) 
b) drenażu rozsączającego o łącznej długości……………(m) 
2. Ilość ścieków wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę: 
………………………………………………………………………………………………… 
3. Planowana/wprowadzana* ilość i jakość wprowadzanych ścieków oczyszczonych do 
własnego gruntu w określonym czasie: 
………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………….… 
4. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok /okresowo (podać okres)* 
……………….………………………………………………………………………………….. 
5. Opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków surowych (np. to że oczyszczalnia 
wykorzystuje naturalne procesy samooczyszczania, wykorzystywane technologie): 
…………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………….………… 
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…………………………………………………………………………………….…………… 
……………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………… 
6. Informacja, czy stopień ograniczenia ilości i rodzaju wprowadzanych oczyszczonych 
ścieków do gleby jest zgodny z obowiązującymi przepisami (tzn. czy wskaźniki 
zanieczyszczeń oczyszczonych ścieków nie będą przekraczały wartości dopuszczalnych 
zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w 
sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska - zał. nr 1 w/w rozporządzenia ): 
……………………………………….………………………………………………………… 
……………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………….………………………………… 
……………………………………………………………….………………………………… 
………………………………………………………………………………………….……… 
 
 
     

        
W załączeniu przedkładam: 
 

1. wyniki analiz ścieków surowych pobranych przed osadnikiem i poza częścią biologiczną instalacji 
oczyszczalni: 

- zawiesina ogólna; 
- BZT5, 

2. powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna posadowienia przydomowej oczyszczalni ścieków, 
3. dokumentacja techniczna na wykonanie oczyszczalni ścieków i odprowadzenie oczyszczonych 

ścieków do gruntu, 
4. certyfikaty 
5. opinia geologiczna o możliwości wykonania studni chłonnej lub drenażu rozsączającego, 
6. zgłoszenie złożone do Starostwa Powiatowego w Lubartowie na budowę przydomowej 

oczyszczalni ścieków, 
 

Podpis wnioskodawcy 
 
 
.................................... 

 
Pouczenie dla użytkownika instalacji: 
 
Niniejsze zgłoszenia powinno nastąpić co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem eksploatacji oczyszczalni. 
 
Zgodnie z art. 152 ust. 4 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. 
 
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków będzie analizowane m.in. pod kątem zgodności 
z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności z ustaleniami decyzji 
o warunkach zabudowy (o ile była wydana) lub z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (o ile obowiązuje na danym terenie). 
 
*niepotrzebne skreślić 


