
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Podstawy prawne: 

1. art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U.2013r., poz. 1232 ze zm.), 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880 

ze zm.) 

I. WYMAGANE DOKUMENTY: 

1. formularz zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

załączniki: 

 

1.Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub powykonawcza 

inwentaryzacja geodezyjna, 

2.Kopia zgłoszenia zezwalającego na rozpoczęcie robót budowlanych lub kopia pozwolenia 

na budowę, 

3.Dokumentacja techniczna opisująca zasady funkcjonowania oczyszczalni, 

4.Pełnomocnictwo,w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika. 

 

II. OPŁATY: 

Zwolnione z opłaty są  przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z 

zabudową mieszkaniową (podst. prawna:  art.2 , ust. 1pkt. 2 ww. ustawy) . 

Opłata skarbowa – zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty 

oraz zwolnienia – załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(Dz.U. z 2015r. poz. 783 z późn. zm.)  – 120 zł za przyjęcie zgłoszenia. 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. 

Zapłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Poczesna w godzinach: pon.-

pt. 7.00 – 15.00, 

wt.– 8.00 16.00 lub wpłacając na konto bankowe Urzędu Gminy                                           

15-8260-0006-2000-0000-2176-0001 

 

      III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

          do miesiąca 

 

IV.JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

Referat Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Zamówień Publicznych 

Tel. kontaktowy: (034) 3274-116 wew. 13 

V. UWAGI: 

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m
3
 na dobę, 

wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach 



zwykłego korzystania z wód. Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania 

zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni 

można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Oczyszczalnię objętą 

obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest 

obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym 

obowiązkiem. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do 

przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, 

lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w 

terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności 

lub zmianie danych. 

 


