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WNIOSEK ZGŁOSZENIA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW O PRZEPUSTOWOŚCI DO 5m ³/d, 
WYKORZYSTYWANEJ NA POTRZEBY WŁASNEGO GOSPODARSTWA D OMOWEGO 

LUB ROLNEGO W RAMACH ZWYKŁEGO KORZYSTANIA Z WÓD  

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY  

• OS-21-01  wniosek  zgłoszenia oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m³/d, wykorzystywanej na 
potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód 

Załączniki:        

• orientację w skali 1:10 000 oraz plan sytuacyjny w skali 1: 500 lub 1:1000 z lokalizacją przydomowej 
oczyszczalni ścieków, 

• Warunki hydrogeologiczne gruntu, w tym uŜytkowy poziom wód podziemnych, przepuszczalność gruntu, 
potwierdzoną przez uprawnionego geologa; 

• dowód wpłaty opłaty skarbowej tytułem: „za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska 
zgłoszenia instalacji; 

Informacje dodatkowe:  

 
• prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji;  
• do rozpoczęcia eksploatacji instalacji moŜna przystąpić, jeŜeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia  

w terminie 30 dni od daty doręczenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji; 
• w przypadku rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji instalacji lub zmianie danych zawartych  

w zgłoszeniu, do tut. wydziału w terminie 14 dni naleŜy dostarczyć odpowiednią informację; 
• w przypadku pełnomocnika działającego w imieniu wnioskodawcy naleŜy dołączyć pełnomocnictwo wraz  

z dowodem wpłaty opłaty skarbowej 

 

II. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Wydział Ochrony Środowiska, ul. Strumieńskiego 5 

ZłoŜenie dokumentów: Biuro Obsługi Mieszkańca, ul. Powstańców 1 

Odbiór decyzji: przesłanie drogą pocztową, osobiście lub przez pełnomocnika w siedzibie Wydziału                            
ul. Strumieńskiego 5, II piętro 

 

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY  

1 miesiąc od dnia złoŜenia wniosku. 

 

IV. SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  

1. Pobierz i wypełnij wzór wniosku 

2. Zbierz wszystkie niezbędne załączniki 

3. ZłóŜ zgłoszenie wraz z załącznikami w Biurze Obsługi Mieszkańca 

4. W przypadku braku kompletu wymienionych w załączniku dokumentów, wnioskodawca zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma 

5. Pismo o przyjęciu wniosku zgłoszenia, bądź decyzja w sprawie wniesienia sprzeciwu, zostanie przesłane 
drogą pocztową za potwierdzeniem odbioru lub następuje odbiór osobisty lub przez pełnomocnika w 
siedzibie wydziału. 

 

V. OPŁATY  

• 120,00 zł - przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie 
wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, 

• 17 zł – za pełnomocnictwo (jeŜeli jest konieczne)  

naleŜy uiścić gotówkowo w kasie Urzędu Miasta, ul. Powstańców 1, pok. 102 w poniedziałek w godz. 7:30 – 
17:00; we wtorek, środę i czwartek w godz. 7:30 – 15:30 oraz w piątek w godz. 7:30 – 14:00; ostatni dzień 
miesiąca w godz. 7:30-13:00 lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Miasta  ING BANK ŚLĄSKI  
57 1050 1214 1000 0023 5654 7055  
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VI. TRYB ODWOŁAWCZY  

Od wydanej decyzji przysługuje wnioskodawcy odwołanie w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia (osobistego 
odebrania) do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta 
Mysłowice. 

 

VII. DODATKOWE INFORMACJE  

•  Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału tel. (32) 31-71-376. 

• Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U.  
z 2015  r., poz. 2135 z późn. zm.) Urząd Miasta Mysłowice z siedzibą przy ul. Powstańców 1 informuje, 
Ŝe jest administratorem danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań 
ustawowych, a kaŜdej osobie, której dane są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do treści swoich 
danych oraz ich poprawiania. Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawowego obowiązku 
realizacji zadań jednostki samorządu terytorialnego, a dobrowolność ich podania zachodzi  
w pozostałych przypadkach. 

• Informacje o lokalizacji działki w aglomeracji lub poza moŜna uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska, 
podając nr działki, której wniosek dotyczy. 

• Informacje dotyczące wymaganych parametrów ścieków przestawione w zał. nr 1. 

 

VIII. PODSTAWA PRAWNA  

• Ustawa z dnia 14 czewrca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23  
z późn. zm./  

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska  /t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm./ 
• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne  /tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 352 z późn. 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 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie naleŜy spełnić 

przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla 
środowiska wodnego /t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1800/ 
 

 


