
 
…………………………………………………… 

                               (miejscowość, data) 
…………………………………  

      (imię i nazwisko) 

………………………………… 

………………………………… 

………………………………… 

     (adres zamieszkania) 

 
Burmistrz Sokółki 
Plac Kościuszki 1  

        16-100 Sokółka 
 

ZGŁOSZENIE 
eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 
Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j.: Dz. U. z 2021 

r. poz. 1973 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 880 ze zm.), zgłaszam rozpoczęcie 
eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód 
 
1. Adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków: 

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

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

2. Przeznaczenie oczyszczalni (zaznaczyć właściwe): 
 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego,  
 na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego, 
 Inne nie związane z funkcją mieszkaniową. 
 

3. Przepustowość przydomowej oczyszczalni: 

……………………………………………………………………………………………… 

4. Rodzaj i ilość (m3/d) wprowadzanych ścieków w określonym czasie: 

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

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

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

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

6. Opis stosowanych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń (oczyszczanie mechaniczne, oczyszczanie biologiczne, 

oczyszczanie fizyko-chemiczne, uzdatnianie ścieków oczyszczonych, inne): 

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

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

7. Informacja, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami, 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
(certyfikat POŚ – kopia)  

    



Załączniki: 
 
1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawczej 

inwentaryzacji geodezyjnej;  
2. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji). 
3. Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika  
4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:  

 za zgłoszenie - 120 zł**  
 za pełnomocnictwo – 17 zł  
 
* wpisać adresy nieruchomości i nr działek podłączonych do przydomowej oczyszczalni ścieków  
** na podstawie art. 2 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie 
zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. W przypadku podlegania zwolnieniu z opłat, należy dołączyć oświadczenie o 
wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku 
mieszkalnego. 

 
 
 

Pouczenie dla użytkownika instalacji: 
 

1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy 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. 

2. Zgodnie z art. 389 ust. 2, w związku z art. 33 ustawy Prawo Wodne  – w przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne 
jest uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego. 

3. Zgodnie z art. 34 pkt 13) ustawy Prawo Wodne – szczególnym korzystaniem z wód  jest m. in. korzystanie z oczyszczalni na potrzeby 
działalności gospodarczej. 

4. Szczególnym korzystaniem z wód jest również, przekroczenie ram powszechnego i zwykłego korzystania  z wód, tj. wprowadzanie 
oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d, o którym mowa w art. 33 ust. 4 pkt 2) ustawy Prawo Wodne. 

 
 

 

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

                     (podpis zgłaszającego) 
 
 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki, Plac Kościuszki 1, 16-100 Sokółka, tel. /85/ 711 09 00 
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - adres e-mail: iod@sokolka.pl , tel. /85/ 711 09 00 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i lit. e) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego 
z: ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r., Kodeksu postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r., Ustawy o opłacie 
skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r., Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja 
wymaga zgłoszenia. 
4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom 
przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych 
5) Pani/Pana dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres 
niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora. 
6) Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; b) prawo 
do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: − osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, − 
przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, − 
Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia 
roszczeń, − osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po 
stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu. 
7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie podlega 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 


