
EWIDENCJA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
 
 W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Jerzmanowa ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków – art.3 ust.3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U.2017.1289 tekst jednolity) zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie oświadczenia  
o posiadanej przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Jerzmanowa w terminie 
do 14 września 2017 r. 

 Druki oświadczeń dostępne są w Urzędzie Gminy Jerzmanowa (Dział Ochrony Środowiska, pokój 
nr 102), na stronie internetowej www.jerzmanowa.com.pl w zakładce Ochrona Środowiska oraz u Sołtysów. 
Wypełnione druki prosimy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy Jerzmanowa, pocztą na adres: Urząd 
Gminy Jerzmanowa, ul. Lipowa 4, 67-222 Jerzmanowa lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
sekretariat@jerzmanowa.com.pl. 

Zgodnie z przepisami prawa instalacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga: 

1) zgłoszenia budowy w Wydziale Administracji Budowlanej Starostwa Powiatowego w Głogowie 
(art.30 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 2017 r. Prawo Budowlane – Dz.U.2017.1332)  

2) zgłoszenia eksploatacji w Urzędzie Gminy Jerzmanowa (art.152, art.378 ust.3 pkt 3 Prawo ochrony 
środowiska z dnia 13 marca 2017 r. – Dz.U.2017.519 i §2 ust.1 Rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia – 
Dz.U.2010.130.880). 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANEJ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Właściciel: ……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Numer ewidencyjny działki, obręb: ……………………………………………………………………………….……………………………… 
Liczba osób zamieszkujących posesję: ……………………… Telefon kontaktowy: ………………………………………………… 

Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest również: współwłaściciel, użytkownik wieczysty, oraz jednostki organizacyjne  
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością. 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż do gromadzenia nieczystości ciekłych z mojego gospodarstwa 
domowego posiadam przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności ………………………..……………… m3/dobę 

Dane techniczne przydomowej oczyszczalni ścieków 

Typ oczyszczalni 
 

Rok produkcji / uruchomienia 
 

Ilość i częstotliwość wywozu osadu z przydomowej oczyszczalni 
ścieków (m3 / tydzień, miesiąc, rok) 

 

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2016.922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
w celu prowadzenia zgodnie z art.3 ust.3 pkt 2 ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz.U.2017.1289) 
 
 
 
 

                                                                          ………......…………………….. 
Podpis właściciela 

 
W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel jest obowiązany złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 dni od daty 
nastąpienia zmiany. 


