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Podstawa prawna
 art. 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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. Nr 130,
poz. 880 z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044
z późn. zm.)
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)
 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. 2014 r. poz.1800
z późn. zm.)
Wymagane dokumenty
1. Wniosek
2. Załączniki do wniosku:
 kopia dokumentacji technicznej na wykonanie oczyszczalni ścieków lub instrukcji
eksploatacji (oryginał do wglądu);
 kopia certyfikatu lub aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (oryginał
do wglądu);
 kopia opinii rozpoznania warunków gruntowo-wodnych na działce, na której
eksploatowana będzie/jest przydomowa oczyszczalnia (oryginał do wglądu);
 mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
 kopia dokumentu potwierdzającego zgłoszenie robót budowlanych bądź pozwolenia
na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, potwierdzonego przez Starostwo
Powiatowe w Trzebnicy (oryginał do wglądu).
Miejsce złożenia dokumentów
Punkt informacyjny Urzędu
Termin załatwienia sprawy
30 dni. Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.
Miejsce załatwienia sprawy
Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska – II piętro, pok. nr 21, tel. 71 385 30 57 wew. 34.
Tryb odwoławczy
W przypadku sprzeciwu w drodze decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Żmigród
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
Sprzeciw wnoszony jest jeżeli:
- eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów
emisyjnych lub standardów jakości środowiska,
- instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2
pkt 1 i 2 Prawa ochrony środowiska.

Opłaty
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1044 z późn. zm.):
 120 zł za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać
na środowisko.
Nie wymaga się opłaty skarbowej za zgłoszenie eksploatacji przydomowej
oczyszczalni ścieków realizowanej w związku z zabudową mieszkaniową (art. 2 ust. 1
pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej).
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.
Opłatę należy uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie lub przelać na rachunek
Urzędu Miejskiego w Żmigrodzie nr konta: 97 9598 0007 0000 0361 2000 0001 – Bank
Spółdzielczy w Żmigrodzie.
Uwagi
 Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5m3/d
wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego
w ramach zwykłego korzystania z wód.
 W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.
Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m.in. w przypadku:
- korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej;
- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej łącznie 5 m3/d.
 Eksploatujący oczyszczalnię jest zobowiązany 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 zobowiązany 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 instalacji;
- zmianie danych ze zgłoszenia.
Informację należy przedłożyć w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z rozpoczęcia
eksploatacji instalacji, zakończenia eksploatacji instalacji lub zmiany danych.

Załączniki:
- zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków.

