INFORMACJA
dotycząca zgłoszenia eksploatacji instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia, mogące
negatywnie oddziaływać na środowisko
ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami,
eksploatacja instalacji powodującej wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi jest dozwolona po
zgłoszeniu instalacji do eksploatacji. Każdy właściciel nieruchomości zamierzający wybudować i
eksploatować oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 5 m³ na dobę, na potrzeby własnego
gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód, musi pamiętać o
obowiązku zgłoszenia tego faktu Burmistrzowi Lądka – Zdroju.
Obowiązek ten wynika z art. 152 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 799) oraz z Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 02.07.2010 r. w sprawie
rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 880)
Zgłoszenia zamiaru przystąpienia do eksploatacji oczyszczalni ścieków należy dokonać przed
rozpoczęciem jej eksploatacji.
Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni ścieków nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób
istotny można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Sprzeciw, o którym mowa jest wnoszony w przypadku:
 gdy instalacja objęta zgłoszeniem powodowałaby przekroczenia standardów emisyjnych lub
standardów jakości środowiska;
 gdy instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust.2 pkt
1 i 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.
Wniosek zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni ścieków powinien zawierać:
 imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zgłaszającego instalację,
 adres nieruchomości oraz numer geodezyjny działki na której zlokalizowana jest
oczyszczalnia,
 przeznaczenie oczyszczalni,
 ilość i rodzaj wytwarzanych ścieków,
 przewidywany termin rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni,
 czas funkcjonowania oczyszczalni,
 opis stosowanych metod ograniczenia ilości ścieków,
Wymagane dokumenty:
 wniosek zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni ścieków
 kopia zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków z adnotacją Starostwa o nie
wniesieniu sprzeciwu lub decyzja o pozwoleniu na budowę(oryginał do wglądu),
 dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120 zł lub w przypadku zwolnienia z opłaty
skarbowej, oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków
wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego,
 klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu realizacji prawnego obowiązku
Administratora, którym jest przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni
ścieków.

Opłaty skarbowe:

 opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.,
 opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez
pełnomocnika).
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia. Opłatę skarbową należy uiścić
na konto Urzędu Miasta i Gminy Lądek - Zdrój (Nr konta 86 9588 0004 0039 1111 2000 0010– GBS
w Strzelinie o/ Lądek-Zdrój) lub w kasie Urzędu.
Zwolnienie z opłaty skarbowej:
Na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j.
Dz.U.2019, poz.1000 ze zm.), zwalnia się z opłaty skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach
budownictwa mieszkaniowego.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miasta i Gminy w Lądku - Zdroju, ul. Rynek 31, pokój Nr 1, od poniedziałku do piątku w godz.
7.30 – 15.30. Wszelkie informacje dotyczące zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni ścieków można
uzyskać w pokoju nr 24, II piętro lub pod nr telefonu 74 8 117 885.
Podstawa prawna:
 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (t.j.
Dz. U. z 2018 r., poz. 799)
 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. 2010, Nr 130, poz. 880)
 ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz.U.2019, poz.1000 ze zm.) art.
2 ust. 1 pkt. 2 oraz część I ust. 13 kolumna 3 załącznika do ustawy.

UWAGA
Zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dokonane na podstawie prawa budowlanego
w starostwie nie zwalnia właściciela z obowiązku dokonania zgłoszenia na podstawie art. 152 ustawy
Prawo ochrony środowiska.
Właściciel eksploatujący oczyszczalnię ścieków zobowiązany jest także do zgłoszenia informacji o
rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji, zmianie danych
zawartych w zgłoszeniu zamiaru przystąpienia do eksploatacji instalacji oraz do ponownego
zgłoszenia instalacji, jeżeli wprowadzona w niej zmiana ma charakter zmiany istotnej. Zgłoszenia
takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia eksploatacji, zaprzestania jej
wykorzystywania, zmiany danych oraz istotnej zmiany instalacji.

