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Częstochowa, dnia ............................ 
...................................................................... 
  ( imię i nazwisko  inwestora lub nazwa firmy)  
      
...................................................................... 
   (  adres  ) 
 
...................................................................... 
   (  telefon ) 

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI 
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 
URZĘDU  MIASTA  CZĘSTOCHOWY 

ZGŁOSZENIE 

Zgłaszam budowę indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie, 

działce/ach* o nr geodezyjnym .................... k.m. ..................obręb................. połoŜonym/ej/ych*                              

w Częstochowie przy ulicy    ..............................................................................   nr  ..................... 

Termin rozpoczęcia budowy oczyszczalni ścieków określam  na....................... (min 30 dni przed 

zamiarem ich rozpoczęcia). 

Do zgłoszenia zał ączam:  
1. oświadczenie  o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane złoŜone 

pod rygorem odpowiedzialności karnej,  
2. projekt usytuowania oczyszczalni sporządzony na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej 

(zawierający w swej treści m.in. niezbędne domiary projektowanej przydomowej oczyszczalni ścieków 
do istniejących i projektowanych elementów zagospodarowania, jak równieŜ domiary do granic działki) 
wraz z opisem robót budowlanych, odpowiednie szkice i rysunki określające budowę np. rzut, 
przekroje, szczegóły – 2 egz. 
Opis robót winien zawierać m.in. : 
- określenie ilości ścieków na dobę dopływających do oczyszczalni,  
- uzasadnienie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z § 26 ust. 3 Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. z późn. zm.), 

- stwierdzenie, iŜ zostały spełnione wymogi wynikające z przepisów ustawy Prawo ochrony 
środowiska ( Dz.U. Nr 62, poz. 627 z 2001r. z późn. zm.), Prawo wodne ( Dz.U. Nr 239, poz. 2019  
z 2005r. ) i przepisów wykonawczych do tych ustaw. 

3. opinię Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego o braku moŜliwości 
przyłączenia obiektu(ów) do sieci kanalizacji sanitarnej,  

4. opinia hydrogeologiczna określająca warunki gruntu (w tym określenie poziomu wód gruntowych, 
przepuszczalności gruntu),  

5. Inne :  
- oryginały dokumentów do wglądu w celu uwierzytelnienia ich kserokopii  
- pisemne pełnomocnictwo* 

 
 
           .      ........................................................................ 

   podpis inwestora lub pełnomocnika *   
* niepotrzebne skreślić 
  
   17 zł         -    pełnomocnictwo     
    17 zł      -     kopia pełnomocnictwa 

 
  (nie dotyczy m.in. wniosków w sprawach mieszkaniowych)     
 
 
pesel/regon ........................................................          

- verte - 
 



 

F-AAB0161 – 2007-01-01  Strona 2 z 2 
 

 
 
Uwaga:       

1.  Zgłoszenia naleŜy dokonać przed zamierzonym terminem 
rozpoczęcia robót budowlanych. 
Do wykonania robót budowlanych moŜna przystąpić,  
jeŜeli w terminie  30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy  
organ nie wniesie, w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później  
niŜ po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


