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REFERAT INWESTYCJI, GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ,OCHRONY 

ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI 

Strona nr 1 
Stron 1 

Zmiana  

29.03.2016 

Nazwa usługi: Przyjmowanie ZGŁOSZENIA zamiaru przystąpienia do eksploatacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m
3
 na dobę.  

Podstawa prawna: 
1. Art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1232). 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga 
zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. Nr 130, poz. 880). 

3. Ustawa z 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23). 

Wymagane dokumenty: 
Zgłoszenie w którym należy podać informacje zgodnie z treścią art. 152 ust. 2 ustawy POŚ. 

Formularze zgłoszenia są do pobrania na stronie Urzędu Gminy lub w pokoju nr 9 – inny formularz gdy cieki 
odprowadzane są do ziemi i inny gdy odprowadzane są do wód. 
Do zgłoszenia należy dołączyć: 
- potwierdzenie sprawności oczyszczalni (np. aprobata techniczna, deklaracja zgodności z PN EN 12566-3). 
- opis techniczny oczyszczalni w tym rzeczywisty sposób posadowienia oczyszczalni. 
- mapa z lokalizacją oczyszczalni (można wykorzystać ksero mapy składanej do zgłoszenia budowy). 
- przy odprowadzaniu ścieków do gruntu (drenaż) należy przedłożyć test perkolacyjny, określający stopień  
  przepuszczalności gruntu. 

Opłaty: nie są wymagane 

Przewidywany termin załatwienia sprawy: w dniu złożenia wszystkich wymaganych informacji. Rozpoczęcie 

eksploatacji oczyszczalni bez zgłoszenia tego faktu Wójtowi, zgodnie z art. 342 Prawa ochrony środowiska, podlega karze 
grzywny. 

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy: Jacek Olszewski 

Nazwa Wydziału/Stanowiska: Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska 

Nr pokoju: 9 

Nr telefonu: 41 303-16-26 wew. 41 fax. 41 303-16-05  

Godziny pracy: poniedziałek – 8
00

 - 16
00

, wtorek – piątek – 7
30

 - 15
30 

Tryb odwoławczy: nie dotyczy 

Uwagi: 
Omawianego zgłoszenia dokonuje się z uwagi na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi. 
Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni przydomowej można przystąpić jeżeli Wójt Gminy w terminie 30 dni od 
dokonania zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Wójt wnosi sprzeciw jeżeli: 

1. eksploatacja oczyszczalni powodowałaby przekroczenie standardów emisyjnych lub standardów jakości 
środowiska. 

2. oczyszczalnia nie spełnia wymagań ochrony środowiska o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 i 2 POŚ. 
Rozpoczęcie eksploatacji przed upływem w/w terminu (zgodnie z art. 342 POŚ) zagrożone jest karą grzywny. 
Zwraca się uwagę, że: 

- zgłoszenie robót budowlanych dokonane w Starostwie dotyczy jedynie budowy oczyszczalni i nie zwalnia  
  inwestora z ustawowego obowiązku zgłoszenia Wójtowi zamiaru przystąpienia do eksploatacji. 
- oczyszczalnie przydomowe oferowane w sklepach z materiałami budowlanymi często nie spełniają wymagań 
  ochrony środowiska, więc by nie narażać się na sprzeciw, przed dokonaniem zakupu należy ustalić czy: 

1. oferowana oczyszczalnia posiada atest lub deklarację zgodności z normą PN EN 12566-3. 

2. dysponujemy na swojej działce gruntem przepuszczalnym, pozwalającym na odprowadzenie ścieków do ziemi. 

Miejsce na notatki: - 

Opracował:  
Główny Specjalista ds. Ochrony 
Środowiska 
Jacek Olszewski 

Sprawdził:  
Kierownik Referatu IGPOS 
Wojciech Płaza 

Zatwierdził:  
Wójt Gminy Miedziana Góra 
Zdzisław Wrzałka  
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