
Nowa Wieś Wielka, dnia ………………………..r. 
………………………………….…….. 
Imię i nazwisko 

……………………………..………….. 
…………………………………..…….. 
………………………………………… 
adres 
………………………………………… 
nr tel. 

Wójt Gminy Nowa Wieś Wielka 
ul. Ogrodowa 2 
86-060 Nowa Wieś Wielka 

 
ZGŁOSZENIE INSTALACJI  

NIEWYMAGAJĄCEJ UZYSKANIA ZEZWOLENIA 
 

Na podstawie art. 152 ust. 1, 2, 3 oraz 5, w związku z art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219), zgłaszam 
eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę 
wykorzystywaną w ramach zwykłego korzystania z wód: 

 
1. Oznaczenie prowadzącego instalację, adres zamieszkania lub siedziby, nr ew. działki, na 
której prowadzona jest/będzie* eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
2. Adres nieruchomości, na której  prowadzona jest eksploatacja instalacji: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
3. Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji lub wielkości 
świadczonych usług (m. in. jakie jest przeznaczenie oczyszczalni: na potrzeby własne 
gospodarstwa domowego, na potrzeby własne gospodarstwa rolnego lub inne – podać jakie): 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
4. Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny): 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
5. Wielkość i rodzaj emisji (m. in. liczba osób zamieszkująca nieruchomość oraz ilość ścieków 
wytwarzanych przez 1 mieszkańca na dobę): 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
………………………………………………………………………………………………..…
………………………………………………………………………………………………….. 



6. Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji (m. in.: sposób pozbywania się 
komunalnych osadów ściekowych, ze wskazaniem miejsca wywozu oraz jego częstotliwości, 
typ oraz pojemność przydomowej oczyszczalni ścieków, odbiornik ścieków oczyszczonych – 
grunt bądź ciek wodny, rok uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków): 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
7. Informacja dotycząca, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny 
z obowiązującymi przepisami: 
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Załącznik: 
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł za zgłoszenie instalacji, z której emisja 
nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko zgodnie z ustawą 
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546). 
Nr konta bankowego:  
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy O/Złotniki Kujawskie 61 8142 1059 0616 3365 2000 0001 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem na podstawie art. 6 ust. 1  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 w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm. -RODO). 

 


