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KARTA INFORMACYJNA  

  
Symbol komórki odpowiedzialnej 

  
GK  

  

U R Z Ą D   G M I N Y   BO J S Z O W Y  

Referat Infrastruktury Technicznej 
i Gospodarki Komunalnej  

  
 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,   

tel. 32/ 21-89-366 wew. 123, fax. 32/ 21-89-
071  

  

Numer procedury  
  

8 

   

Nazwa procedury: 
Zgłoszenie przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Podstawa prawna: 
Art. 152 ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska  

(Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.); 

Wymagane dokumenty: 

 

1. zgłoszenie przydomowej oczyszczalni, 

2. kopia instrukcji eksploatacji oczyszczalni (jeżeli została 

opracowana), 

3. ekspertyzy, atesty lub certyfikaty dotyczące instalowanej 
oczyszczalni. 

 

Opłaty: Brak  

Termin załatwienia: 30 dni 

Sposób załatwienia sprawy; Wydanie pisma potwierdzającego przyjęcie zgłoszenia oczyszczalni.  

Miejsce złożenia dokumentów 

Urząd Gminy Bojszowy  
Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej  
ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy  
e-mail: wojt_bojszowy@pro.onet.pl   
   
tel.(32) 21-89-366 wew. 123 
II Piętro, pokój nr 10 
  
Godziny urzędowania  
Poniedziałek 7.30-17.00  
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30  
Piątek 7.30-14.00 

mailto:wojt_bojszowy@pro.onet.pl
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Tryb odwoławczy Brak  

Dodatkowe informacje: 

Dokumenty składane w postaci kserokopii powinny być potwierdzone 

za zgodnością z oryginałem przez Wnioskodawcę. 

Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 

m3/dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa 

domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. 

Eksploatujący oczyszczalnię 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. Oczyszczalnię objętą 

obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, 

prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, 

w którym została ona objęta tym obowiązkiem. 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. 

Druki do pobrania: 

 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.doc 

 Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków.pdf 

 

 

 

http://cms19.vpo245.iat.pl/files/files/PROCEDURY/GK/2018/GK_8%20_druk_zgloszenia_przydomowej_oczyszczalni_sciekow2.doc
http://cms19.vpo245.iat.pl/files/files/PROCEDURY/GK/2018/GK_8%20_druk_zgloszenia_przydomowej_oczyszczalni_sciekow2.pdf

