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Zgłoszenie do eksploatacji instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

Wymagane dokumenty 1. Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków  

2. Załączniki: 

1) kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji 

oczyszczalni ścieków lub powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej 

(oryginał do wglądu), 

2) kopia zgłoszenia z Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa 

Powiatowego w Opolu Lubelskim na budowę przydomowej oczyszczalni 

ścieków z adnotacją Starostwa o nie wniesieniu sprzeciwu (oryginał do 

wglądu), 

3) kopia dokumentacji technicznej opisująca zasady funkcjonowania 

zainstalowanej przydomowej oczyszczalni ścieków (wraz z certyfikatem 

i aprobatami technicznymi), 

4) 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. 

Formularz do pobrania 1. Wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

(załącznik nr 1). 

2. Oświadczenie o wykonaniu instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

wyłącznie dla celów zapewniających właściwe funkcjonowanie budynku 

mieszkalnego (załącznik nr 2). 

Sposób załatwienia sprawy Wpis do rejestru ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków lub w przypadku 

sprzeciwu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, wydanie decyzji 

administracyjnej w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia do tut. Urzędu. 

Komórka odpowiedzialna Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 

 stanowisko ds. ochrony środowiska, rolnictwa i mienia komunalnego- 

Urszula Nowaczek-Czapla, parter, pok. 12, tel. (81) 828 70 26 wew. 119 

 

Opłaty Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej  

 za przyjęcie zgłoszenia– 120,00 zł (wg. załącznika do ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej: część I pkt 13), 

 za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł. Z opłaty zwolnione 

są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub 

rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty 

skarbowej (wg załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej-część IV), 

 na podstawie art. 2 ust. 1. pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2016 poz. 1827 z późn. zm.), zwalnia się z opłaty 

skarbowej dokonanie zgłoszenia w sprawach wykonanie instalacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków wyłącznie dla celów zapewniających 

właściwe funkcjonowanie budynku mieszkalnego. 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie tutejszego urzędu lub 
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przelewem na rachunek bankowy prowadzony przez PBS w Opolu Lubelskim 

Oddział w Karczmiskach nr 52 8734 0008 0040 0299 2000 0010. 

Czas załatwienia sprawy Do 30 dni (zgłoszenie uznaje się za przyjęte, jeśli 30 dni od daty zgłoszenia Wójt 

Gminy Karczmiska nie wniesie sprzeciwu). 

Tryb odwoławczy W przypadku wniesienia przez organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia sprzeciwu 

w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Karczmiska w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji  

Podstawa prawna 1. Art. 152-153, art. 378 ust. 3 pkt. 3, art. 342 i 368 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.).  

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., 

poz. 880). 

3. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U 

z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm). 

4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2016, poz. 

1827 z późn. zm.). 

Dodatkowe informacje 

 

1. Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m
3
 na 

dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub 

rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. 

2. Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga uzyskania 

pozwolenia wodnoprawnego w przypadku, gdy oczyszczone ścieki 

odprowadzanie są do wód lub do ziemi na grunt stanowiący własność 

eksploatującego. 

3. Przydomową oczyszczalnię ścieków nie można wybudować na terenach 

objętych siecią kanalizacyjną (obowiązkiem jest przyłączenie domu do 

kanalizacji sanitarnej, chyba że oczyszczalnia została wybudowana, zanim 

wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej). 

4. Na obszarach nieskanalizowanych możliwość budowy przydomowej 

oczyszczalni ścieków zależy od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego. 

5. Właściciel nieruchomości, na terenie której będzie eksploatowana 

oczyszczalnia jest obowiązany do dokonania jej zgłoszenia właściwemu 

organowi ochrony środowiska przed rozpoczęciem eksploatacji. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia 

zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia 

eksploatacji, lub informację o zmianie danych w zgłoszeniu. Zgłoszenia 

takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia 

działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych. 

9. W przypadku naruszenia warunków eksploatacji przydomowej oczyszczalni 

ścieków organ właściwy może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie. 

10. Gdy eksploatacja oczyszczalni nie zostanie zgłoszona, organ ma prawo nałożyć 

na eksploatującego karę grzywny. 

 


