URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
tel. (32) 64 – 99 – 445
ZGŁOSZENIE
eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę
(przydomowej oczyszczalni ścieków)

Siewierz, dnia
URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
Imię i nazwisko

Wpłynęło ………………………………
L.dz. ……………………………………

Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy

Zgodnie z wymaganiami art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2021r poz. 1973 z późn. zm.) w związku z §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga
zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz 1510), zgłaszam rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o
przepustowości do 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód:
1. Oznaczenie prowadzącego instalację, adres zamieszkania lub siedziby

2. Adres i nazwa miejscowości na terenie której prowadzona jest eksploatacja instalacji:

3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności:
na potrzeby własne gospodarstwa domowego
na potrzeby własne gospodarstwa rolnego
4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny)

5. Ilość i rodzaj emisji (ścieków)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją ww. zgłoszenia. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am
Poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie,
jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695)
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6. Opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (ścieków)

7. Informacja, czy stopień ograniczenia wielkości emisji (ścieków) jest zgodny z obowiązujacymi
przepisami1

................................................
(podpis wnioskodawcy)

1

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019r. 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 (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją ww. wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am
Poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie,
jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695)
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