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Urząd Miejski 
w Bytomiu 

WWyyddzziiaałł  IInnżżyynniieerriiii  ŚŚrrooddoowwiisskkaa  
Referat Ochrony Środowiska i Energetyki 

pok. 341 
tel. 32  283 63 41, 32  283 63 71  

41-902 Bytom, ul. Parkowa 2 
tel. 32 281 20 51, www.bytom.pl 

 
………………………………………..........                                 Bytom, dnia ….................................. 
                       (imię i nazwisko) 

…………………………………….............. 

……………………………………….......... 
               (adres korespondencyjny)* 

……………………………………….......... 
                (nr telefonu/adres e-mail)* 

 
 

  

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

Na podstawie art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska oraz § 2 pkt 
1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia zgłaszam rozpoczęcie użytkowania przydomowej oczyszczalni 
ścieków o wydajności nie przekraczającej 5 m3/dobę. 

 

1. Adres i nr działki, na której terenie prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni 
ścieków:  

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

………………………………………………………………………………………………………..... 
2. Przeznaczenie oczyszczalni (właściwe zaznaczyć) 

 

 na potrzeby własne gospodarstwa domowego (pełniącego wyłącznie funkcję mieszkalną) 

 na potrzeby własne gospodarstwa rolnego 

 inne (jakie) …………………………………………………………………………………..................... 

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

3. Przepustowość oczyszczalni wynosi ……………….m3/dobę.  

4. Ilość odprowadzanych ścieków nie będzie przekraczać ………… m3 na dobę, 

5. Oczyszczone ścieki nie będą przekraczać następujących wartości poniższych wskaźników:   

1. BZT5 – ……………. mg/l, 

2. ChZT – ……………. mg/l, 

3. Nog  – ………... mg/l, 

4. Pog – …………….. mg/l, 

5. zawiesiny ogólne – …………..… mg/l. 

6. Charakterystyka przydomowej oczyszczalni ścieków:  

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

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

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

……………………………………………………………………………………………..…….......... 
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7. Czas funkcjonowania oczyszczalni: praca cały rok / okresowo (podać okres)  

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

 
8. Opis zastosowanej technologii oczyszczania ścieków: 

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

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

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

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

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

          ………………………………………............ 
                     (podpis zgłaszającego) 
 
 

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych obejmujących numer telefonu kontaktowego/                             
adres e-mail/adres korespondencyjny (niepotrzebne skreślić) w celu przekazywania istotnych informacji w ramach 
postępowania administracyjnego. 

                                                                                                                       ………………………………………............ 
                      (podpis zgłaszającego) 

 
Załączniki: 
1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni. 
2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej), jeżeli dotyczy - z opłaty zwolnione jest zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków, która stanowi infrastrukturę budynku wyłącznie mieszkalnego. 

3. Kopia pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy. 
4. Certyfikat lub aprobata techniczna przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia dokumentacji technicznej 

przydomowej oczyszczalni ścieków, kopia instrukcji użytkowania oczyszczalni (jeżeli stanowi odrębny 
dokument). 

5. Uzyskana z Bytomskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. informacja o warunkach technicznych 
przyłączenia nieruchomości do kanalizacji sanitarnej lub braku możliwości przyłączenia. 

INFORMACJE DODATKOWE: 
I. Opłata skarbowa: 

1. Opłata skarbowa wynosi 120,00 zł. 
2. Opłatę można wnosić: 

- kartą płatniczą na stanowisku w trakcie załatwiania sprawy 
- przez wpłatę na rachunek bankowy: 
  Gmina Bytom 
  60 1560 0013 0383 0201 0000 0001 
- gotówką na poczcie - bez dodatkowych opłat 
 

Dodatkowe informacje dla osób dokonujących wpłat za granicą na stronie:                            
https://www.bytom.pl/dla-mieszkanca/podatki-i-oplaty-lokalne 

AAddmmiinniissttrraattoorreemm  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ww  UUrrzzęęddzziiee  MMiieejjsskkiimm  ww  BByyttoommiiuu  jjeesstt  PPrreezzyyddeenntt  MMiiaassttaa  BByyttoommiiaa  
  4411--990022  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22  

DDaannee  kkoonnttaakkttoowwee  IInnssppeekkttoorraa  IIOODD::  
UUrrzząądd  MMiieejjsskkii  BByyttoomm  uull..  PPaarrkkoowwaa  22,,  mmaaiill::  ppii@@uumm..bbyyttoomm..ppll  
  

DDaannee  oossoobboowwee  ssąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  AAddmmiinniissttrraattoorraa  ddaannyycchh::  
11//  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  AAddmmiinniissttrraattoorraa  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  UUssttaawwyy  zz  ddnniiaa  2277  kkwwiieettnniiaa  22000011  rr..  PPrraawwoo  oocchhrroonnyy  śśrrooddoowwiisskkaa;;  
22//  ooddbbiioorrccaammii  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  ssąą  oossoobbyy  ffiizzyycczznnee  ii  pprraawwnnee  nnaa  ppooddssttaawwiiee  pprrzzeeppiissóóww  pprraawwaa,,  ttjj..  mm..iinn..  KKooddeekkssuu  ppoossttęęppoowwaanniiaa  

aaddmmiinniissttrraaccyyjjnneeggoo;;  
33//  ddaannee  oossoobboowwee  bbęęddąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  pprrzzeezz  cczzaass  ookkrreeśślloonnyy  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  ww  sszzcczzeeggóóllnnoośśccii  ww  cceellaacchh  aarrcchhiiwwaallnnyycchh;;  
44//  oossoobbaa  kkttóórreejj  ddaannee  ddoottyycczząą  mmaa  pprraawwoo  ddoossttęęppuu  ddoo  ttrreeśśccii  sswwooiicchh  ddaannyycchh  oorraazz  pprraawwoo  ddoo  iicchh  sspprroossttoowwaanniiaa,,  uussuunniięęcciiaa  lluubb  ooggrraanniicczzeenniiaa  

pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa,,  pprraawwoo  ddoo  pprrzzeennoosszzeenniiaa  ddaannyycchh,,  pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sspprrzzeecciiwwuu,,  pprraawwoo  ddoo  ccooffnniięęcciiaa  zzggooddyy  ww  ddoowwoollnnyymm  mmoommeenncciiee  oorraazz  
pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sskkaarrggii  ddoo  oorrggaannuu  nnaaddzzoorrcczzeeggoo,,  ggddyy  uuzznnaa,,  iiżż  pprrzzeettwwaarrzzaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeeggoo  ddoottyycczząąccyycchh  nnaarruusszzaa  pprrzzeeppiissyy  
ooggóóllnneeggoo  rroozzppoorrzząąddzzeenniiaa  oo  oocchhrroonniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  zz  ddnniiaa  2277  kkwwiieettnniiaa  22001166rr..  ((UUEE  22001166//667799));;  

55//  ddaannee  oossoobboowwee  nniiee  bbęęddąą  ppooddlleeggaaćć  ddeeccyyzzjjii,,  kkttóórraa  ooppiieerraa  ssiięę  nnaa  zzaauuttoommaattyyzzoowwaannyymm  pprrzzeettwwaarrzzaanniiuu,,  ww  ttyymm  pprrooffiilloowwaanniiuu;;  
66//  ppooddaawwaanniiee  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeesstt  ddoobbrroowwoollnnee,,  jjeeddnnaakkżżee  ww  cceelluu  rreeaalliizzaaccjjii  zzaaddaańń  oobbjjęęttyycchh  pprrzzeeppiissaammii  pprraawwaa  nniieezzbbęęddnnee..  


