
ZGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZYSTĄPIENIA DO EKSPLOATACJI DLA 

INSTALACJI NIEWYMAGAJĄCEJ POZWOLENIA Z UWAGI NA 

WPROWADZANIE ŚCIEKÓW DO WÓD LUB DO ZIEMI 

Zgłoszeniu podlega oczyszczalnia ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywana na potrzeby 

własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód (odprowadzanie 

ścieków do własnego gruntu lub wody). 

 

Zgłoszenia dokonuje:  

Właściciel nieruchomości przed planowanym rozpoczęciem użytkowania oczyszczalni jest 

zobowiązany do zgłoszenia Wójtowi Gminy Porąbka zamiaru rozpoczęcia użytkowania oczyszczalni.  

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny można przystąpić 

jeżeli Wójt Gminy w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

 

Tryb odwoławczy: 
W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu do zgłoszenia w drodze decyzji stronie przysługuje prawo 

wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy 

Porąbka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie 

  

Wymagane dokumenty: 
1. Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków (formularz do pobrania na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Porąbka). Załączniki wymagane: 

1. Kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków lub 

powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

2. Kopia zgłoszenia z Wydziału Budownictwa Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej na budowę 

przydomowej oczyszczalni ścieków. 

3. Kopia certyfikatu, atestu, aprobaty technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Pełnomocnictwo – w przypadku występowania przez pełnomocnika (oryginał lub kserokopia 

potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania 

zgłaszającego), 

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa (jeśli dotyczy) (oryginał lub kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

zgłaszającego lub osobę upoważnioną do reprezentowania zgłaszającego). 

17,00 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 

prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). 

4. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (jeśli dotyczy) (oryginał lub 

kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez zgłaszającego lub osobę upoważnioną do 

reprezentowania zgłaszającego). 

120,00 zł – opłata skarbowa za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia 

instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko. 

Nie pobiera się opłaty skarbowej za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia 

eksploatacji instalacji na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. 

 

Czas załatwienia sprawy: 
W ciągu 30 dni w przypadku przyjęcia zgłoszenia instalacji do eksploatacji. 

 

  



Miejsce składania dokumentów: 
Podpisane zgłoszenie wraz z załącznikami można wysłać na adres:  

Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3 43-353 Porąbka 

Osobiście:  

W Biurze Obsługi Interesant ul. Krakowska 3 43-353 Porąbka w godzinach 

Poniedziałek, Środa, Czwartek 7:30-15:30 

Wtorek 7:30 – 17:00 

Piątek 7:30-14:00 

Kontakt telefoniczny 33 8272818  

 

  

Przepisy karne: 

Kto, będąc obowiązany do zgłoszenia informacji dotyczących eksploatacji instalacji, nie spełnia tych 

obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze złożoną informacją, podlega karze grzywny. Tej samej 

karze podlega, kto:  

1) eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 152 ust. 4 ustawy Prawo 

ochrony środowiska, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem terminu do wniesienia 

sprzeciwu,  

2) narusza warunki decyzji, o której mowa w art. 154 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, określającej 

wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji instalacji wymagającej zgłoszenia.  

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska.  

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

eksploatacja wymaga zgłoszenia. 

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. 

4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego 5. Ustawa z dnia 16 listopada 

2006r. o opłacie skarbowej. 
 

Inne Uwagi 

 
Projektowana przydomowa oczyszczalnia ścieków powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, a organem właściwy w sprawach udzielania zgody wodnoprawnej jest 

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Żywcu.  

 

Użytkownik jest obowiązany przedłożyć w Urzędzie Gminy Porąbka informację o rezygnacji lub zmianie 

danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji lub zmiany 

danych. 

 


