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Karta Usługi  
Nr OŚiGW/10 

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ 
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Podstawa prawna 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020.1219 ) 

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021.624 ) 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439 ze zm. )  

Rozporządzenie Ministra Środowiska dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 

eksploatacja wymaga zgłoszenia (tj. Dz. U. 2019, poz. 1510) 

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020.1546 ) 

 

Komórka  
odpowiedzialna  

Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Osoba właściwa do 
załatwienia sprawy 

Kazimierz Kret – Kierownik Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Biuro Referatu przy ul. Piłsudskiego 6/10, tel. (17) 2271-333 wew. 340, 503, 504 

Sposób załatwienia sprawy  
Przyjęcie zgłoszenia wraz z wymaganymi załącznikami zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy  z dnia 27 

kwietnia Prawo ochrony środowiska 

Wymagane  
dokumenty  

Wypełniony wniosek zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 
Załączniki 
-Kopia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (oryginał do wglądu).  

-Oświadczenie zgłaszającego eksploatację przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzające 

zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków do Starosty Kolbuszowskiego.  

-Projekt techniczny przydomowej oczyszczalni ścieków 

-Kopię certyfikatu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków.  

 

Wymagane formularze 

i miejsce ich udostępnienia 

Wniosek o zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków można złożyć w  Biurze Obsługi 
Klienta Urzędu Miejskiego  w Kolbuszowej, ul. Obrońców Pokoju 21, 36-100 Kolbuszowa. 
Dokumenty w sprawie znajdują się w biurze referatu przy ul. Piłsudskiego 6/10 

Opłaty 
Dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120 zł na konto Urzędu Miejskiego w Kolbuszowej lub 
oświadczenie zgłaszającego instalację zwalniające z opłaty jeżeli oczyszczalnia będzie eksploatowana 
wyłącznie do celów zapewniających właściwe funkcjonowanie jedynie budynku mieszkalnego  

Termin załatwienia sprawy  

Po rozpoczęciu eksploatacji instalacji nowo wybudowanej lub zmienionej w sposób istotny można 

przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Burmistrz Kolbuszowej) w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

Tryb odwoławczy  
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem 

Burmistrza Kolbuszowej w terminie 14 dni od doręczenia decyzji 

Pozostałe Informacje 

Zgłoszenie z uwagi na wprowadzanie 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. 


