Marklowice, dnia .............................
........................................................
(imię i nazwisko lub nazwa prowadzącego instalację)

........................................................
(adres zamieszkania)

........................................................
........................................................
(nr telefonu)

Wójt Gminy Marklowice
ul. Wyzwolenia 71
44-321 Marklowice

ZGŁOSZENIE

do eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać
na środowisko (art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - tekst
jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 z późn. zm.) - przydomowej oczyszczalni ścieków

1. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr budynku, nr działki)

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych
usług: (wypełnić w przypadku działalności gospodarczej, w pozostałych przypadkach wpisać nie dotyczy)
............................................................................................................................................…
................................................................................................................................................
3. Czas funkcjonowania instalacji: (dni tygodnia i godziny)
...........................................................................................................................................…
4. Wielkość i rodzaj emisji: (przepustowość oczyszczalni [m3/d], rodzaj oczyszczanych ścieków np.: ścieki bytowe)
...........................................................................................................................................…
............................................................................................................................................…

5. Opis stosowanych metod ograniczania emisji
Producent i model oczyszczalni: ……………………………………………………………….
Pojemność osadnika gnilnego [m3]: …………………….
Technologia oczyszczania ścieków (właściwe zaznaczyć):

□

drenaż rozsączający

□

filtr piaskowy

□

oczyszczalnia gruntowo-roślinna

□

osad czynny

□

złoże biologiczne

□

inna, należy podać jaka …………………………………………………………….

b) Sposób odprowadzania podczyszczonych ścieków (właściwe zaznaczyć):

□

za pomocą drenażu rozsączającego,

□

do studni chłonnej lub dołu chłonnego,

□

do cieku wodnego,

6. Informacja czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
(należy podać deklarowane wartości bądź procent redukcji poszczególnych parametrów
oczyszczania (zawiesina, BZT5, ChZT, azot ogólny i fosfor), zgodnie z wymogami rozporządzenia
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. z dnia 18 listopada 2014
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)
zawiesina - .............................................................................................................................
BZT5 - .....................................................................................................................................
ChZT - ................................................................................................................................…
azot ogólny - ......................................................................................................................…
fosfor - ......................................................................................................................……….

..................................................................
podpis zgłaszającego
Załączniki:
1. Dokumentacja techniczna oczyszczalni
Pouczenie dla użytkownika:
Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do rozpoczęcia eksploatacji
instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

