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WYMAGANE DOKUMENTY 

1. Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę 

zawierające: 

a) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 

b) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

c) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość 

świadczonych usług; 

d) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny); 

e) wielkość i rodzaj emisji; 

f) opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji; 

g) informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny  

z obowiązującymi przepisami. 

2. Załączniki: 

a) powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna; 

b) zgłoszenie z Wydział Budownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa 

Powiatowego w Wieliczce na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków 

c) kopię dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni (certyfikat) ze 

wskazaniem częstotliwości wywożenia osadów z oczyszczalni (np. zgodnie  

z zaleceniami producenta). 

 

  OPŁATY 
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1. Opłata skarbowa. 

Zwolnione są z opłaty skarbowej przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane 

w związku z zabudową mieszkaniową, co wynika z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 

listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1000) 

2. W przypadku działania przez pełnomocnika należy uiścić opłatę skarbową  

w wysokości: 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Zwolnione z ww. opłaty 

skarbowej są m.in. dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa oraz jego 

odpis, wypis lub kopia, a także poświadczone notarialnie lub wydane przez 

uprawniony organ, upoważniające do odbioru dokumentów oraz pełnomocnictwa 

udzielone: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu. 

3. Wpłat z tytułu opłaty skarbowej dokonywać można w kasie urzędu lub przelewem na 

rachunek bankowy: 41 8619 0006 0010 02000 31310016. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania, załatwienie sprawy 

nastąpi nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później 

niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY 

 Nie przysługuje. 

 

INFORMACJE DODATKOWE 

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, 

wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach 

zwykłego korzystania z wód, o którym mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo 

wodne. 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. 

PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne  

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  

Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: 

Data: Data: Data:  

Podpis:  Podpis: Podpis: 

 


