
Urząd Miejski, 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 1, tel. (25) 757 66 18 

umkaluszyn@kaluszyn.pl 
 

Karta usług 
 
Stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa 

 

Nazwa usługi: Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).  

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 

1635, z późn. zm.).  

3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. 

z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.).  

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, 

poz. 2019 ze zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 

880). 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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. z 2006 r., Nr 

137, poz. 984 ze zm.). 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja 

eksploatacji). 

3. Opinia o gruncie. 

4. Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków. 

5. Informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji. 

6. Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej 

lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna. 

7. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 120,00 zł (na podstawie  Załącznika 

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 13 (Dz. U. z 

2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).  

 

Wysokość opłaty: 

120,00 zł 

 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Miejski w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn, parter, pokój nr 6a,  

tel. (25) 757 66 18 wew. 16, rolnictwo@kaluszyn.pl  

 

Poniedziałek  9:00 – 17:00 

Wtorek - piątek  7:30 – 15:30 
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Czas załatwienia sprawy:  

Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny 

można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia (Burmistrz Kałuszyna), w 

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

 

Tryb odwoławczy: 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

 

Inne informacje: 

Czynność dokonywana jest osobiście lub przez pełnomocnika. 

 


