
……………………………….. 
Miejscowość, data 

Wnioskodawca: 

Imię i nazwisko / firma  

………………………………….. 

Adres…………………………… 

………………………………….. 

Tel. ……………………………... 

 

        Wójt Gminy Grybów 

        ul. Jakubowskiego 33 

        33-330 Grybów 

 

ZGŁOSZENIE 

Instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, której eksploatacja nie wymaga zezwolenia 

Zgodnie z wymaganiami art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 
dnia 2 lipca 2010r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia  (Dz. U. z 

2010r. nr 130 poz.880) zgłaszam następującą instalację: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Na terenie nieruchomości położonej w granicach działki nr ………………………………..obręb …………………….. 

której właścicielem, wieczystym użytkownikiem lub ……………………………………………………………………. 

 

1. Adres i nazwa miejscowości na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej 

oczyszczalni ścieków: 

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

2. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków: 

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

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

 

3. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć): 

• Na potrzeby własne gospodarstwa domowego 

• Na potrzeby własne gospodarstwa rolnego 



4. Czas funkcjonowania instalacji: praca cały rok / okresowo (podać okres) 

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

 

5. Przepustowość oczyszczalni wynosi …………………………………………m3/dobę. 

6. Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. (t.j. Dz.U 2019 poz. 1311) 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w odprowadzanych ściekach: 

BZT5 25mgO2/l, ChZT Cr-125 mg O2/l, zawiesiny ogólne – 35 mg/l. 

7. Opis zastosowania technologii oczyszczania ścieków: 

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

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

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

 

 

     …………………………………………………………………….. 

Podpis zgłaszającego – prowadzącego instalację 

 

Załączniki: 

• Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni 

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120 zł, Ustawa o opłacie skarbowej (t.j. z 2019 poz. 

1000) lub oświadczenie o korzystaniu z budynku wyłącznie do celów mieszkaniowych 

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

wydanego przez Starostę Nowosądeckiego 

• Certyfikat lub aprobata techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia dokumentacji 

technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.  

 

 
Zostałem(-am) poinformowana o możliwości zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, o jakiej mowa 
w art. 13 rozporządzenia 2016/679, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu 
do treści swoich danych i prawie ich poprawiania-dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy Grybów i na stronie internetowej: 
http://bip.gminagrybow.pl 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                            
………………………………………………………                                                                                                                                                                                                                                                                        
( podpis ) 
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