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Oczyszczalnie przydomowe legalizacja i nadzór. 

 
 

I. Pozwolenia i zgłoszenia. 
 

 

1. Pozwolenia wodnoprawne 
 

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

 
Art.  37. [Szczególne korzystanie z wód]  
Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub 

zwykłe, w szczególności: 

2)  wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

 

Art.  122. [Przypadki, w których wymagane jest pozwolenie wodnoprawne]  
1.  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na: 

1)  szczególne korzystanie z wód; 

3)  wykonanie urządzeń wodnych; 

 

Art. 140. 1. Organem właściwym do wydawania pozwoleń wodnoprawnych, z 

zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu 

administracji rządowej 

 

 

2. Zgłoszenia instalacji 
 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

w powiązaniu z ustawą Prawo wodne 

 

Art.  36. [Prawo właściciela gruntu do zwykłego korzystania z wód]  

1. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących 

jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego gruncie; prawo to nie 

stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia 

wodnoprawnego. 

2. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego 

oraz gospodarstwa rolnego, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Nie stanowi zwykłego korzystania z wód: 

1)  nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni; 

2)  pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m
3
 na dobę; 

3)  korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej; 

4)  rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych 

ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m
3
 na dobę. 

 

Art.  152. [Zgłoszenie instalacji nie wymagającej uzyskania zezwolenia]  

1. Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać 

na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska, z zastrzeżeniem ust. 8. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać: 

1)  oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby; 
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2)  adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji; 

3)  rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość 

świadczonych usług; 

4)  czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny); 

5)  wielkość i rodzaj emisji; 

6)  opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji; 

7)  informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi 

przepisami. 

3. Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do dokonania 

zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji, z zastrzeżeniem ust. 5. Przepis art. 64 ust. 

2 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. 

4. Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny 

można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia 

doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. 

4a. Sprzeciw, o którym mowa w ust. 4, jest wnoszony, jeżeli: 

1)  eksploatacja instalacji objętej zgłoszeniem powodowałaby przekroczenie standardów 

emisyjnych lub standardów jakości środowiska; 

2)  instalacja nie spełnia wymagań ochrony środowiska, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1 

i 2. 

5. Instalację, o której mowa w ust. 1, 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. 

6.  
89

  Prowadzący instalację, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany: 

1)  przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informacje o: 

a)  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, 

b)  zakończeniu eksploatacji instalacji, 

c)  zmianie w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2; 

2)  dokonać ponownego zgłoszenia instalacji, jeżeli zmiana wprowadzona w instalacji ma 

charakter istotnej zmiany. 

7.  
90

  Informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, należy przedłożyć w terminie 14 dni 

odpowiednio od dnia: 

1)  rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji; 

2)  zakończenia eksploatacji instalacji; 

3)  zmiany w zakresie danych lub informacji, o których mowa w ust. 2. 

7a.  
91

  Informacje zawarte w zgłoszeniu, o którym mowa w ust. 1 i w ust. 6 pkt 2, oraz 

informacje, o których mowa w ust. 6 pkt 1, prowadzący instalację, objętą obowiązkiem 

zgłoszenia z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych, przedkłada także 

państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu. 

8. Zasady zgłaszania instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na 

wytwarzanie odpadów określają przepisy ustawy o odpadach. 

9. Minister właściwy do spraw środowiska może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu, o których mowa w 

ust. 2, oraz wzór formularza tego zgłoszenia, dla wybranych rodzajów instalacji, 

uwzględniając znaczenie tych danych dla określenia ewentualnego negatywnego 

oddziaływania instalacji na środowisko. 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA
 
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie 

rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia - Dz.U.2010.130.880  

§  2 ust. 1.  

Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają 

oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m
3
 na dobę, wykorzystywane na potrzeby 

własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. 

 

 

Art. 378. ust. 1. Organem ochrony środowiska właściwym w sprawach, o których mowa 

w art. 115a ust. 1, art. 149 ust. 1, art. 150, art. 152 ust. 1, art. 154 ust. 1, art. 178, art. 183, art. 

237 i art. 362 ust. 1–3, jest starosta. 

ust. 3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne 

niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w 

sprawach: 

3) przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1. 

 

Art.  4. [Powszechne korzystanie ze środowiska]  
1. Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje z mocy ustawy każdemu i obejmuje 

korzystanie ze środowiska, bez użycia instalacji, w celu zaspokojenia potrzeb osobistych oraz 

gospodarstwa domowego, w tym wypoczynku oraz uprawiania sportu, w zakresie: 

1)  wprowadzania do środowiska substancji lub energii; 

2)   
15

  innych niż wymienione w pkt 1 rodzajów powszechnego korzystania z wód w 

rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne. 

2. Korzystanie ze środowiska wykraczające poza ramy korzystania powszechnego może 

być, w drodze ustawy, obwarowane obowiązkiem uzyskania pozwolenia, ustalającego w 

szczególności zakres i warunki tego korzystania, wydanego przez właściwy organ ochrony 

środowiska. 

3. Zwykłym korzystaniem ze środowiska jest takie korzystanie wykraczające poza ramy 

korzystania powszechnego, co do którego ustawa nie wprowadza obowiązku uzyskania 

pozwolenia, oraz zwykłe korzystanie z wody w rozumieniu przepisów ustawy - Prawo 

wodne. 

 

 

 

 

3. Inne obowiązki 
 

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Art.  5. [Obowiązek utrzymania czystości i porządku]  

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 

2)  przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa 

sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości 

w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków 

bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do 

sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową 

oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych; 

3a)  gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 

5)  realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. 
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USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

 

Art.  5 ust. 2. Jeżeli umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków nie stanowi inaczej, 

odbiorca usług odpowiada za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i 

przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym 

włącznie 

 

Art.  9 ust. 1 Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do 

urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także 

wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. 
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II. Obowiązkowe pomiary dla oczyszczalni przydomowych 
 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

 

Art.  147. [Okresowe, ciągłe i wstępne pomiary wielkości emisji]  

1. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do okresowych 

pomiarów wielkości emisji i pomiarów ilości pobieranej wody. 

2. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do ciągłych pomiarów 

wielkości emisji w razie wprowadzania do środowiska znacznych ilości substancji lub energii. 

3. Zakres obowiązku prowadzenia pomiarów, o których mowa w ust. 1 i 2, może być 

związany z parametrami charakteryzującymi wydajność lub moc instalacji albo urządzenia. 

4. Prowadzący instalację nowo zbudowaną lub zmienioną w istotny sposób, z której emisja 

wymaga pozwolenia, jest obowiązany do przeprowadzenia wstępnych pomiarów wielkości 

emisji z tej instalacji. 

5. Obowiązek, o którym mowa w ust. 4, należy zrealizować najpóźniej w ciągu 14 dni od 

zakończenia rozruchu instalacji lub uruchomienia urządzenia, chyba że organ właściwy do 

wydania pozwolenia określił w pozwoleniu inny termin. 

6. Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani do 

ewidencjonowania wyników przeprowadzonych pomiarów oraz ich przechowywania 

przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą. 

 

 

Art.  147a. [Podmioty wykonujące pomiary wielkości emisji lub innych warunków 

korzystania ze środowiska]  

1.  Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia są obowiązani zapewnić 

wykonanie pomiarów wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska, w 

tym pobieranie próbek przez: 

1)  akredytowane laboratorium w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie 

oceny zgodności (Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm.) lub 

2)  certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 

lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. Nr 63, poz. 322 oraz z 

2012 r. poz. 908) 

- w zakresie badań, do których wykonywania są obowiązani. 

1a.    Prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia, posiadający certyfikat 

systemu zarządzania jakością, mogą wykonywać pomiary wielkości emisji lub innych 

warunków korzystania ze środowiska, do których wykonania są obowiązani, w tym 

pobieranie próbek, we własnym laboratorium, pod warunkiem że laboratorium to jest również 

objęte systemem zarządzania jakością lub jest zapewniony automatyczny pobór prób przy 

użyciu próbobierni objętej nadzorem metrologicznym. 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 30 października 2014 r. w 

sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości 

pobieranej wody Dz.U.2014.1542 

§  8.  

1. Pomiary ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi prowadzi się, 

gdy ścieki są wprowadzane w ramach szczególnego korzystania z wód, o którym mowa 

w art. 37 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. 

zm.). 
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2. Wymagania w zakresie pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub 

do ziemi określają przepisy wydane na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 18 

lipca 2001 r. - Prawo wodne, chyba że wymagania te zostały określone w pozwoleniu 

wodnoprawnym albo w pozwoleniu zintegrowanym. 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub 

urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji Dz.U.2008.215.1366 

 

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie 

warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w 

sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego Dz.U.2014.1800 

 

§  4 ust. 1 i 2  warunki wprowadzania ścieków bytowych do wód w aglomeracji i poza 

nią 

§  4 ust. 8 i 9  warunki wprowadzania ścieków własnego gospodarstwa domowego lub 

rolnego zlokalizowanego w aglomeracji i poza nią 

§  13 ust.1 warunki wprowadzania ścieków bytowych do ziemi. 

§  13 ust. 5-8 warunki wprowadzania ścieków pochodzące z własnego gospodarstwa 

domowego lub rolnego wprowadzanych do ziemi i do urządzenia wodnego (w ramach 

własnego gruntu)  w aglomeracji i poza aglomeracją. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

III. Dodatkowe pomiary dla instalacji w tym oczyszczalni 

przydomowych 
 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

 

Art.  150. [Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji nakładającej obowiązek 

prowadzenia pomiarów lub ich przedkładania]  

1.  Organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na prowadzącego 

instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek prowadzenia w określonym czasie 

pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w art. 147 

ust. 1, 2 i 4, jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie 

standardów emisyjnych; do wyników przeprowadzonych pomiarów stosuje się odpowiednio 

przepis art. 147 ust. 6. 

2. Wydając decyzję, o której mowa w ust. 1, właściwy organ może nałożyć obowiązek 

przedkładania mu wyników pomiarów, określając zakres i terminy ich przedkładania, a 

także wymagania w zakresie formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania. 

3. Jeżeli z przeprowadzonej kontroli wynika, że nastąpiło przekroczenie standardów 

emisyjnych, organ ochrony środowiska może, w drodze decyzji, nałożyć na 

prowadzącego instalację lub użytkownika urządzenia obowiązek przedkładania mu 

wyników pomiarów wielkości emisji wykraczających poza obowiązki, o których mowa w 

art. 149 ust. 1, określając zakres i terminy ich przedkładania, a także wymagania w zakresie 

formy, układu i wymaganych technik ich przedkładania. 

4. Postępowanie w przedmiocie wydania decyzji nakładającej obowiązek prowadzenia 

pomiarów lub ich przedkładania wszczyna się z urzędu. 

 

Art. 3 pkt 33) standardy emisyjne – rozumie się przez to dopuszczalne wielkości emisji; 

 

Art.  151. [Dodatkowe wymagania w zakresie pomiarów wielkości emisji]  

Jeżeli wymagane jest pozwolenie na emisję z instalacji, organ właściwy do jego wydania 

może nałożyć dodatkowe wymagania wykraczające poza wymagania, o których mowa w 

art. 147 i przepisach wydanych na podstawie art. 148, a także określić dodatkowe 

wymagania w zakresie prowadzenia pomiarów, jeżeli przemawiają za tym szczególne 

względy ochrony środowiska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

IV. Ograniczanie negatywnego oddziaływania na środowisko – 

oczyszczalnie przydomowe. 

 
 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

 

Art.  363. [Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) nakazująca osobie fizycznej 

wykonanie czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na 

środowisko i jego zagrożenia albo przywrócenia środowiska do stanu właściwego ]  

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać osobie 

fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w 

określonym czasie czynności zmierzających do: 

1)  ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; 

2)  przywrócenia środowiska do stanu właściwego. 

2. Przepisy art. 362 ust. 2-5 stosuje się odpowiednio. 

 

 

Art.  368. [Decyzja wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wstrzymująca użytkowanie 

instalacji lub urządzenia przez osobę fizyczną]  

1. W razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji 

instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w 

ramach zwykłego korzystania ze środowiska, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

może, w drodze decyzji, wstrzymać użytkowanie instalacji; art. 367 ust. 2-4 stosuje się 

odpowiednio. 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, wstrzymać 

użytkowanie instalacji lub urządzenia, jeżeli osoba fizyczna nie dostosowała się do 

wymagań decyzji, o której mowa w art. 363. 

 

 

Art.  378. ust. 3. W przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne 

niebędące przedsiębiorcami wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest właściwy w 

sprawach: 
1)  wydawania decyzji, o których mowa w art. 150 ust. 1 i art. 154 ust. 1; 

2)  przyjmowania wyników pomiarów, o których mowa w art. 149 i 150; 

3)  przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w art. 152 ust. 1. 
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V. Kontrola i nadzór egzekucja odprowadzania wprowadzania i 

usuwania ścieków bytowych. 
 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

 

Art.  379. [Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska]  

1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują 

kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym 

właściwością tych organów. 

 

 

USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Art.  3. [Katalog zadań gmin]  

ust. 3. Gminy prowadzą ewidencję: 

1)  zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu 

opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

2)  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu 

pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju 

sieci kanalizacyjnej; 

 

 

Art.  4. [Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy]  

1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego. 

2. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

dotyczące: 

3)  częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

 

 

Art.  5. [Obowiązek utrzymania czystości i porządku]  

 

1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 

2)  przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 

budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie 

nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową 

oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; 

przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli 

nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania 

określone w przepisach odrębnych; 

3a)  gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 

5)  realizację innych obowiązków określonych w regulaminie. 

 

6. Nadzór nad realizacją obowiązków określonych w ust. 1-4 sprawuje wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta. 
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7. W przypadku stwierdzenia niewykonania obowiązków, o których mowa w ust. 1-4, 

wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje decyzję nakazującą wykonanie obowiązku. 

8. Ust. 7 nie dotyczy obowiązków, o których mowa w ust. 1 pkt 3-3b. 

9. Wykonywanie decyzji, o której mowa w ust. 7, podlega egzekucji w trybie przepisów 

ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1619, z późn. zm.). 

 

 

Art.  6. [Sposób wykonania obowiązku utrzymania czystości i porządku.]  

 

1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w 

art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z 

usług wykonywanych przez: 

1)  gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych lub 

- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

 

6. Gmina jest obowiązana zorganizować odbieranie odpadów komunalnych oraz 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, 

którzy nie zawarli umów, o których mowa w ust. 1. 

 

7. Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję, w której ustala: 

1)  obowiązek uiszczania opłat za odbieranie odpadów komunalnych lub opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych; 

2)  wysokość opłat wyliczonych z zastosowaniem stawek, o których mowa w ust. 2; 

3)  terminy uiszczania opłat, o których mowa w pkt 1; 

4)  sposób i terminy udostępniania pojemników lub zbiorników w celu ich opróżnienia. 

8. Decyzji, o której mowa w ust. 7, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 

 

Art.  9u. [Podmioty sprawujące kontrolę]  

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania 

przepisów ustawy. 

2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.). 

 

Art.  9v. [Pomoc Policji w czynnościach kontrolnych]  

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do właściwego 

miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do przeprowadzenia 

czynności kontrolnych. 

2. Na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwy miejscowo komendant 

Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy Policji w toku wykonywania 

czynności kontrolnych. 

 

 

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 
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Art.  9 ust. 3. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do 

prowadzenia regularnej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i 

ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków 

do urządzeń kanalizacyjnych. 

 

 

USTAWA z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne 

 

Art.  157. [Podmioty wykonujący kontrolę gospodarowania wodami]  

1. Kontrolę wykonują Prezes Krajowego Zarządu, dyrektorzy regionalnych zarządów 
oraz upoważnieni przez nich pracownicy, odpowiednio Krajowego Zarządu i regionalnych 

zarządów, zwani dalej "inspektorami". 
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VI. Kary dla niewłaściwego postępowania dla oczyszczalni 

przydomowych. 
 

 

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

 

Art.  342. [Naruszenie obowiązku zgłoszenia instalacji nie wymagającej uzyskania 

zezwolenia lub jej niezgodnego eksploatowania]  
1. Kto, będąc obowiązany na podstawie art. 152 do zgłoszenia informacji dotyczących 

eksploatacji instalacji, nie spełnia tych obowiązków lub eksploatuje instalację niezgodnie ze 

złożoną informacją, 

podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega, kto eksploatuje instalację pomimo wniesienia sprzeciwu, o 

którym mowa w art. 152 ust. 4, albo rozpoczyna eksploatację instalacji przed upływem 

terminu do wniesienia sprzeciwu. 

 

Art.  340. [Naruszenie obowiązków prowadzenia i przechowywania pomiarów wielkości 

emisji]  
1. Kto, będąc obowiązany na podstawie: 

1)  art. 147 ust. 1 - do prowadzenia okresowych pomiarów wielkości emisji, 

2)  art. 147 ust. 2 - do prowadzenia ciągłych pomiarów wielkości emisji, 

3)  art. 147 ust. 4 - do prowadzenia wstępnych pomiarów wielkości emisji z instalacji nowo 

zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny, 

nie wykonuje tych obowiązków lub nie przechowuje wyników pomiarów w wymaganym 

okresie, 

podlega karze grzywny. 

2. Tej samej karze podlega kto: 

1)   
254

  będąc obowiązany do zapewnienia wykonania pomiarów wielkości emisji lub innych 

warunków korzystania ze środowiska, w tym pobierania próbek, przez laboratorium lub 

certyfikowane jednostki badawcze, o których mowa w art. 147a ust. 1, nie spełnia tego 

obowiązku; 

2)  będąc obowiązany w drodze decyzji wydanej na podstawie art. 150 ust. 1-3 do 

prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji lub przedkładania wyników 

tych pomiarów, nie spełnia tego obowiązku; 

3)  nie przechowuje wyników przeprowadzonych pomiarów w okresie, o którym mowa w art. 

147 ust. 6. 

 

Art.  341. [Naruszenie obowiązku przedkładania organom wyników pomiarów mających 

szczególne znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej kontroli 

wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze środowiska]  
Kto, będąc do tego obowiązany na podstawie art. 149 ust. 1, nie przedkłada właściwym 

organom wyników pomiarów, 

podlega karze grzywny. 

 

Art. 351. 1. Kto eksploatuje instalację bez wymaganego pozwolenia lub z naruszeniem 

jego warunków, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności, albo grzywny 
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USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

Art.  10. ust. 2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 

- podlega karze grzywny. 

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w 

regulaminie. 

3. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, toczy się według przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

 

 

USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków 

 

Art. 28 ust. 4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, 

wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 

4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których 

mowa w art. 9 ust. 1 i 2 

 


