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Karta usług 
GOSPODARKA KOMUNALNA,OCHRONA 
ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I LEŚNICTWO 

Urząd Gminy Mszana Dolna 
 

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O 
PRZEPUSTOWOŚCI DO 5m³/d 

Wersja 4 
Kategoria spraw 

Gospodarka Komunalna Ochrony Środowiska, Rolnictwo i 
Leśnictwo 

Osoba 
odpowiedzialna/  
kontakt telefoniczny 

Janusz Buła – Inspektor 
II Piętro, Pok. Nr 38 
Tel: 18 3310009, wew. 338 
 

Kogo dotyczy Miejsce złożenia wniosku: 
Sekretariat Urzędu Gminy Mszana Dolna, pok. Nr 32. 
ul. Spadochroniarzy 6 
tel: 183310 009 
fax: 185417 187 
e-mail: gmina@mszana.pl  
Godziny pracy: 
Poniedziałek – piątek od 7.30 do 15.30  
Kasa Urzędu Gminy Mszana Dolna 
Godziny pracy: od 7.30 do 13.00 oraz od 14.00 do 15.30 

Wymagane 
dokumenty 

Ø Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 
zawierające: 
1) oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub 
siedziby; 
2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja 
instalacji; 
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkości produkcji 
lub wielkość świadczonych usług; 
4) czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny); 
5) wielkość i rodzaj emisji; 
6) opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji; 
7) informacje, czy stopień ograniczenia wielkości jest zgodny z 
obowiązującymi przepisami. 

Dodatkowe informacje Załączniki do wniosku: 
1) mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i 
drogi dojazdowej lub powykonawcza 
inwentaryzacja geodezyjna; 
2) informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu 
notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu); 
3) kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni 
ścieków; 
4) oświadczenie kierownika budowy, że przedmiotowa oczyszczalnia 
została wykonana zgodnie z projektem 
i odpowiada wszelkim normom. 
5) kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków 
(instrukcji eksploatacji); 
6) dowód wpłaty opłaty skarbowej. 
 

Informacje o opłatach Za przyjęcie zgłoszenia: 120 zł.( płatne przelewem na konto Urzędu, 
lub w kasie, I Piętro pok. Nr 27 ). 

Obowiązujące terminy Do 30 dni od dnia wpływu kompletnego wniosku 

Tryb odwoławczy 
 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od 
doręczenia decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

mailto:gmina@mszana.pl


 
Sporządził/a: Marta Wcisło, Podinspektor ds. obsługi klienta 
Zatwierdził/a: Janusz Buła, Inspektor ds. gospodarki komunalnej, rolnictwa i leśnictwa 
 
 
 
 
 
 
 

Podstawa prawna Art. 152 – 153, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 ze 
zm.). Art. 36 ust.3 pkt 3 i 4, art. 122 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. 2012r.145.) 
ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. 
Nr 225, poz.1635 ze zm.) 
Rozporządzenie 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). 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm.). 

Uwagi 1. Zgłoszeniu z uwagi na wprowadzenie ścieków do wód lub do ziemi 
wymagają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, 
wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub 
rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. 
2. W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, 
konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodno prawnego. Przekracza się 
ramy zwykłego korzystania z wód m.in. w przypadku: korzystania z 
oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone 
ścieki wprowadzone będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 
5 m3 / d. 
3. Eksploatujący oczyszczalnie 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 . 
4. Oczyszczalnie objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest 
ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w 
terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym 
obowiązkiem. 
5. 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. 
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