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ŚROW/006 

 

Wydanie 1 

z dn. 

20.10.2015r. 

KARTA INFORMACYJNA  

PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA EKSPLOATACJI  

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

I. Wymagane dokumenty: Druk zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków  

II. Wymagane załączniki:  

 powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjna z naniesioną 

lokalizacją oczyszczalni ścieków 

 kopia zgłoszenia wykonania robót budowlanych lub kopia pozwolenia na budowę. 

 kopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł. 

III. Dokumenty do wglądu: Nie dotyczy. 

IV. Opłaty: Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia – 120 zł  

( na podstawie art.1 ust.1 pkt 1 lit a ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

(tj. Dz.U. 2015r., poz. 783 ze zm.) 

Zwolnione z opłaty przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku  

z zabudową mieszkaniową.  

Opłatę skarbową można uiścić w formie gotówkowej w kasie Banku Spółdzielczego  

w Nasielsku lub w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego  

w Nasielsku – Bank Spółdzielczy w Nasielsku Nr konta 18 8226 0008 0000 1746 2000 

0002.                

V. Termin załatwienia sprawy: do 30 dni. 

VI. Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Miejski w Nasielsku ul. Elektronowa 3, pokój nr 203 

(II piętro), tel. (23) 69-33-101 i pokój nr 209 (II piętro), tel. (23) 69-33-108. 

VII. Komórka odpowiedzialna: Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich.  

VIII. Tryb odwoławczy: nie przysługuje. 

IX. Opłaty za odwołanie: Nie dotyczy. 

X. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  

(tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U.2013r., poz. 

1232 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2015r., poz. 469) 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (tj. Dz.U. z 2014r, poz. 

1628 ze zm.) 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 02 lipca 2010r. w sprawie rodzajów 
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instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2010r., Nr 130, poz. 

880). 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 

(Dz.U. z 2014r., poz.1800) 

XI. Uwagi:  

 Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m2 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 albo zaprzestania działalności lub 

zmianie danych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


