
Zgłoszenie  eksploatacji  instalacji,  z  której  emisja  nie  wymaga  pozwolenia,  mogącej 
negatywnie oddziaływać na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków

Wieliczka – Karta informacyjna

Opis sprawy/zadania Postępowanie  wszczyna  się  na  podstawie  zgłoszenia  osoby  fizycznej 
zamieszkałej na terenie miasta i gminy Wieliczka. Zgłoszenie składa się do 
Urzędu Miasta i  Gminy Wieliczka. W czasie postępowania sprawdza się 
właściwość organu ewidencyjnego,  kompletność złożonych dokumentów, 
kompletność i  prawidłowość zgłoszonych danych oraz uiszczenie  opłaty. 
W razie zaistnienia braków formalnych wzywa się petenta do uzupełnienia 
złożonego zgłoszenia lub skorygowania danych. Postępowanie kończy się 
pisemnym przyjęciem zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków lub 
decyzją Burmistrza o odmowie przyjęcia zgłoszenia.

Kogo dotyczy Procedura dotyczy osób fizycznych zamierzających korzystać z instalacji, 
z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać 
na środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Wymagane dokumenty Wymagane są następujące dokumenty:
1.  adres  właściciela  /zakładu/  na  którego  terenie  prowadzona  będzie 
eksploatacja  instalacji  /  lub  dane  osoby  ubiegającej  się  o  zgłoszenie 
instalacji do eksploatacji,
2.  rodzaj  budynku  (jednorodzinny,  wielorodzinny),  ilość  osób 
korzystających  z   oczyszczalni,  wielkość  oczyszczalni,  zakres 
zamierzonego  korzystania,  lokalizacja  oczyszczalni  na  aktualnej  mapie 
sytuacyjno  -  wysokościowej,  oraz  stan  prawny   nieruchomości  (kopia 
wypisu z rejestru gruntów),
3. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia godzin),
4. typ i przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków, jakość ścieków 
surowych, jakość ścieków oczyszczonych,
5.  rozwiązanie  technologiczne  (obliczenia  technologiczne)  i  projekt 
techniczny,  obiekty  oczyszczalni,  pomiar  ścieków,  rodzaj  i  zasięg 
zamierzonego korzystania ze środowiska,
6.  redukcja  zanieczyszczeń  odpowiadająca  najwyższym  dopuszczalnym 
wartościom  wskaźników  zanieczyszczeń  określonych  w  Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. (Dz. U. Nr 27 poz. 169) w 
sprawie  warunków jakie  należy spełnić  przy wprowadzaniu  ścieków do 
wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych do 
środowiska  wodnego,
7.  w  przypadku  zastosowania  oczyszczalni  ścieków  z  odprowadzeniem 
oczyszczonych ścieków do gruntu należy dołączyć  opinię  geotechniczną 
podłoża gruntowego opracowaną przez uprawnionego geologa,
8.  projekt  zasilania  wraz  z  zestawieniem  urządzeń  elektrycznych  i  ich 
danych  technicznych  w  przypadku  zastosowania  oczyszczalni  ścieków 
z osadem czynnym,
9. aprobatę (certyfikat) urządzeń oczyszczalni ścieków,
10. sposób postępowania z osadami ściekowymi.

Wieliczka Karta informacyjna 
Urząd Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Limanowskiego  32, 32-020 Wieliczka
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony 
Środowiska
II. p.  pok. nr  34, 
tel. 12-291-30-61



Do  zgłoszenia  na  eksploatację  należy  dołączyć  potwierdzenie  przyjęcia 
wykonania  robót  budowlanych  wydane  przez  Starostwo  Powiatowe 
w Wieliczce,  a  w przypadku  odprowadzenia  oczyszczonych  ścieków do 
cieku pozwolenie wodno – prawne na wylot.

Formularze/wnioski do 
pobrania
Opłaty Opłata  za  zgłoszenie  przyjęcia  przydomowej  oczyszczalni  ścieków 

w  wysokości   120  zł  w  miejscu  składania  zgłoszenia,  w  kasie  UMiG 
Wieliczka, ul. Limanowskiego 32 czynnej od godz. 8:15 do godz. 16:00 lub 
na rachunek bankowy UMiG Wieliczka:
20  8619 0006 0010 0200 4705 0002   –  Małopolski  Bank Spółdzielczy 
w Wieliczce

Jednostka/osoba 
odpowiedzialna

Urząd Miasta i Gminy Wieliczka - ul. Limanowskiego 32, 
32-020 Wieliczka Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Miejsce składania 
dokumentów

OSOBIŚCIE  –  Urząd  Miasta  i  Gminy  Wieliczka  ul.  Powstania 
Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka Dziennik podawczy 
POCZTĄ  –  na  adres:  Urząd  Miasta  i  Gminy  Wieliczka  ul.  Powstania 
Warszawskiego  1,  32-020  Wieliczka  -  Wydział  Gospodarki  Komunalnej 
i Ochrony Środowiska

Termin załatwienia 
sprawy

Do 30 dni od dnia zgłoszenia.
Przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji.

Podstawa prawna 1.  Art.  152 ustawy z  27  kwietnia  2001  r.  -  Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)
2.  Art.  35  ustawy  z  dnia  14  czerwca  1960  r.  -  Kodeks  postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).
3.  Część  IV  załącznika  do  ustawy  z  dnia  16  listopada  2006  r.  
o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.)

Tryb odwoławczy W  przypadku  decyzji  o  sprzeciwie,  przysługuje  od  niej  odwołanie  do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. J. Lea 10, 30-
048 Kraków (art. 17 pkt 1 Kodeksu postępowania administracyjnego), za 
pośrednictwem Wydziału Gospodarki Komunalnej  i  Ochrony Środowiska 
Urzędu  Miasta  i  Gminy  w  Wieliczce,  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej 
doręczenia (art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania 
administracyjnego).

Uwagi i dodatkowe 
informacje

Do zgłoszenia należy załączyć:
1. mapę sytuacyjną z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi 
dojazdowej,
2. kopię dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni 
3. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej (120 zł),


