
Burmistrz Rajgrodu
ul. Warszawska 32
19-206 Rajgród

ZGŁOSZENIE 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia

Na podstawie art. 152 ust. 1 i art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska
(t.j. Dz.U. 2013, poz. 1232, póżn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z 02.07.2010r.
w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. Z 2010r. Nr 130 poz. 880)
zgłaszam instalację, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a której eksploatacja wymaga zgłoszenia orga -
nowi ochrony środowiska.

RODZAJ ZGŁOSZENIA
 rozpoczęcie eksploatacji instalacji                                        data  rozpoczęcia  ….......................
 zakończenie eksploatacji instalacji                                       data  zakończenia  ….......................
 zmiana danych podanych w poprzednim zgłoszeniu            data zmiany ….................................

RODZAJ INSTALACJI:
Oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywana na potrzeby własnego gospo-
darstwa  domowego  rolnego                                                                                                                    
w ramach zwykłego korzystania z wód, dostosowania do oczyszczania ścieków bytowych od ….…. miesz -
kańców (RLM).  Opis technologii oraz szczegółowa lokalizacja poszczególnych elementów oczysz-
czalni naniesiona na mapie – w załączeniu.

OPIS:
1.  Prowadzący instalację:
imię  i  nazwisko: …............................................................................................................................................
adres zamieszkania: ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................

2.  Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:
Przydomowa oczyszczalnia zainstalowana przy budynku   mieszkalnym   gospodarczym w gospodar-
stwie rolnym, położonym w miejscowości ….................................., ul......................................19-206 Rajgród

3.  Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych
usług:
 gospodarstwo domowe …...........osób
 gospodarstwo rolne

4.  Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny):

5.  Wielkość i rodzaj emisji:
Wprowadzanie oczyszczonych ścieków do   ziemi   wód (podać, jakich.......................................)
Przepustowość oczyszczalni …............ m³/d 

6.  Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji

7.  Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami:
 

(data i podpis prowadzącego instalację)



POUCZENIE

 1. Osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami składają zgłoszenie Burmistrzowi,  pozostałe podmioty –
staroście.

 2. Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. 

 3. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można
przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia
zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 4. Prowadzący instalację jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia infor -
macje o:

 a) rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji:
 b) zmianie danych, o których mowa w ust. 2 pkt 2-6 ww. ustawy

- w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub
zmiany ww. danych.

 5. Zgłoszenie należy złożyć  Urzędzie Miejskim w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32 w godzinach pracy, tj.
7.00-15.00 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Rajgrodzie, ul. Warszawska 32, 19-206 Raj-
gród.

 6. Przyjęcie zgłoszenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 120 zł, zgodnie z ustawą z 16.11.2006r.
o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1628, z późn.zm.) - cz. I ust. 13 załącznika do ww. ustawy,
jednak dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownic -
twa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z 16.11.2006
r. o opłacie skarbowej.

 7. Zgodnie z art. 342 ust. 1 i 2 ustawy z 27.04.2001r.  Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2013, poz.
1232, póżn. zm.)  Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących
eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną in -
formacją,podlega karze grzywny. Tej samej karze podlega, kto eksploatuje instalację pomimo wniesie-
nia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem
terminu do wniesienia sprzeciwu.
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