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ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
I. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Wydział Gospodarki Komunalnej - Referat Ochrony Środowiska
II. PODSTAWA PRAWNA:
• art. 152 ust. 1, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 519 z późn. zm.),
• § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., poz. 880).
III. WYMAGANE DOKUMENTY:
Zgłoszenie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:
1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;
2. dane nieruchomości, na terenie której prowadzona jest eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków (adres,
nr ewid.);
3. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;
4. czas funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków (dni tygodnia i godziny);
5. wielkość i rodzaj odprowadzanych ścieków;
6. opis stosowanych metod ograniczania ilości odprowadzanych ścieków służących uzyskaniu wymaganej jakości
ścieków;
7. informację, czy stopień ograniczania (o którym mowa w pkt 6 ) jest zgodny z obowiązującymi przepisami.
Załączniki do zgłoszenia:
1. kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków lub kopia powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej;
2. kopia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla przydomowej oczyszczalni ścieków;
3. kopia certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków;
4. dowód uiszczenia opłaty skarbowej (jeśli jest obowiązek zapłaty).
IV. OPŁATY:
Skarbowa:
120,00 zł - za przyjęcie zgłoszenia
17,00 zł - za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.
Płatne gotówką w kasach Biura Obsługi Interesanta czynnych: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, od wtorku do
piątku w godz. 7.45 – 15.45 lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce w ING Bank Śląski S.A.
o/Siedlce 22 1050 0099 6192 5550 1000 0010.
Zwolnienie z opłaty skarbowej:
Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827
z późn. zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.
Wykonanie instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków służy wyłącznie do celów zapewniających właściwe
funkcjonowanie budynku mieszkalnego.
V. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5 pracuje: poniedziałek w godz.7.45 – 18.00, wtorek, środa, czwartek, piątek
w godz.7.45 – 15.45
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ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
VI. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Przyjęcie zgłoszenia (milcząca zgoda organu) lub decyzja sprzeciwu.
VII. TERMIN ZAŁATWIENIA:
Do 30 dni
VIII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach, za pośrednictwem Prezydenta
Miasta Siedlce w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Odwołanie można składać w Biurze Obsługi
Interesanta, stanowisko nr 5.
UWAGI:
3
Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m 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.

