
INFORMACJA DODATKOWA DO ZGŁOSZENIA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW

Zgłaszam zamiar  wykonania  robót  budowlanych  polegających  na  budowie  przydomowej  oczyszczalni  
ścieków

obsługującej budynek .................................................................. na działce nr .........................................................
                                                     (rodzaj budynku)

w miejscowości ................................................................................... gmina ..............................................................

Rodzaj oczyszczalni:

                              Typ I - bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków
                              Typ II - z urządzeniami biologicznego oczyszczania ścieków

Wydajność oczyszczalni ścieków .................................................................. m3/dobę* (max do 7,5m3/dobę)

Warunki gruntowe:

 przepuszczalność gruntu:                 dobra                   średnia                      słaba

 poziom wód gruntowych ................................................................................................................

Na terenie inwestycji lub w jego sąsiedztwie (oczyszczalnia typ I - 70 m, typ II - 30 m) występują
studnie dostarczające wodę do spożycia przez ludzi TAK NIE

Termin rozpoczęcia robót: .................................................................................................................
/nie krótszy niż 21 dni od daty dokonania niniejszego zgłoszenia /

        Proszę o wydanie, zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonanie robót budowlanych.

* Powyżej wydajności 5m3/dobę przedłożyć należy do niniejszego zgłoszenia także pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do 
gruntu

Do zgłoszenia dołączam:
1.  Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
2.  Dwa egzemplarze (ewentualnie trzeci dla Inwestora) dokumentacji zawierającej: projekt zagospodarowania 

działki  lub  terenu  na  mapie  do  celów  projektowych  zawierający  w  swej  treści  m.in.  niezbędne  domiary 
projektowanej  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  do  istniejących  i  projektowanych  elementów 
zagospodarowania, jak również domiary do granic działki

3.  odpowiednie szkice, rysunki oczyszczalni określające jej budowę (rzut, przekroje i. in.), opis
   sposobu wykonania, działania i prowadzenia prac, atesty
4.  opinia hydrogeologiczna określająca warunki gruntu

   w zależności od potrzeb pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi
   w przypadku występowania studni - oświadczenie właściciela studni, że istniejąca studnia nie jest
   wykorzystywana w celu dostarczania wodę do spożycia przez ludzi.
5. Pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii, opłacone zgodnie z ustawą o opłacie

skarbowej (17 zł) - jeżeli zgłaszający ustanowił pełnomocnika.
6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o braku sprzeciwu na wykonie robót.



                                                                                                                                     .................................................................................................
                                                                                                                      /podpis inwestora lub osoby przez niego upoważnionej/

Pouczenie:

1.  Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli w terminie 21 dni od dnia
     doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż
     po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.

2. Zgodnie z Art. 43 ust. 2 i 3 należy dla obiektów lub elementów obiektów budowlanych
    ulegających zakryciu wykonać inwentaryzację geodezyjną przed ich zakryciem.


