Informacja w sprawie zgłoszenia eksploatacji przydomowej
oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę
przed rozpoczęciem jej eksploatacji
Miejsce
załatwienia
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Kto może
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Termin
załatwienia
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Wymagane
dokumenty

Wydział Gospodarki Komunalnej, Infrastruktury i Środowiska, Urzędu Miasta i Gminy
Strzelin, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin, piętro II, pok. Nr 41, tel. (71) 39 21 971
wew. 200.
Właściciel nieruchomości, zlokalizowanej na terenie gminy Strzelin, na której
zainstalowano przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m 3/dobę,
wykorzystywaną na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, w
ramach zwykłego korzystania z wód, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r.
Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1556)
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) załatwienie sprawy nastąpi nie później niż
w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu
dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania oraz na podstawie art. 152 ust. 4
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018
roku, poz. 799 z późn.zm), do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli w
terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia, nie zostanie wniesiony
sprzeciw w drodze decyzji.
1. Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
zawierające:
a) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
b) adres i nr działki, na terenie której prowadzona jest eksploatacja
przydomowej oczyszczalni ścieków
c) opis prowadzonej działalności gospodarczej
d) liczbę osób zamieszkujących posesje
e) przeznaczenie oczyszczalni
f) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);
g) wielkość i rodzaj emisji;
h) opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji (podać rodzaj
elementów, z których składa się oczyszczalnia, typ oczyszczalni,
przepustowość, opisać zasadę jej działania);
i) informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny
z obowiązującymi przepisami.
2. Załączniki:
a) mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi
dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.
b) informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu
notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu).
c) kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni

ścieków.
d) kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków
(instrukcja eksploatacji, ekspertyzy, atesty lub certyfikaty )
e) protokół z przeprowadzenia prób szczelności zbiornika na nieczystości
ciekłe dla przydomowej oczyszczalni ścieków;
f) pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.
g) dowód wpłaty opłaty skarbowej.
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Opłaty

Można udzielić pełnomocnictwa – pełnomocnictwo pisemne

1. Za przyjęcie zgłoszenia należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 120 zł.
Zwolnione są z opłaty skarbowej przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane
w związku z zabudową mieszkaniową, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze
zmianami)
2. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową w
wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa).
Zwolnione z ww. opłaty skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie
pełnomocnictwa oraz jego odpis, wypis lub kopia, a także poświadczone notarialnie
lub wydane przez uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz
pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu.
3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem
na rachunek bankowy:
63 9588 0004 0000 7780 2000 0050

Odwołanie

Podstawa
Prawna

W przypadku wniesienia przez Burmistrza Miasta i Gminy Strzelin sprzeciwu w
drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Wrocławiu w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie za
pośrednictwem tutejszego urzędu.
1. art. 152 – 153, art. 378 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo

ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 roku, poz. 799 z późn.zm).
2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1556)
3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)
4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018 roku
poz. 1044 z późn. zm.)
Informacje
dodatkowe

1. Dokumenty składane w postaci kserokopii powinny być potwierdzone za

zgodnością z oryginałem przez Wnioskodawcę
2. Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na

dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub
rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest
uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego
korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby
działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód
lub do ziemi w ilości przekraczającej 5 m3/d.

