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ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W ZWIĄZKU Z
WYZNACZENIEM GRANIC NOWEJ AGLOMERACJI NA TERENIE SIEWIERZA I GOŁUCHOWIC

Zgłoszenie eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków
w związku z wyznaczeniem granic nowej aglomeracji na terenie Siewierza i Gołuchowic
Na podstawie zapisów art. 87 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz.U.2020.310) Gmina
Siewierz rozpoczyna pracę nad wyznaczeniem granic nowej aglomeracji. W związku z tym zwracamy się
do właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków o pilne zgłaszanie ich do
Urzędu Miasta i Gminy Siewierz.
Zaktualizowanie granic aktualnie obowiązującej aglomeracji planuje się zrealizować z uwzględnieniem
wyłączenia z jej obszaru nieruchomości posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków. Wyłączenie to
nie będzie możliwe, jeżeli dana nieruchomość nie została zgłoszona do tutejszego Urzędu. Przydomowe
oczyszczalnie ścieków zlokalizowane na terenie aglomeracji muszą zapewnić odpowiedni poziom
oczyszczania ścieków. Ponadto w przypadku wyposażenia w oczyszczalnię przydomową
(biologiczną), właściciele nieruchomości mają obowiązek dokonywać na własny koszt kontroli
skuteczności oczyszczania ścieków tj. wykonywać badania oczyszczonych ścieków
wprowadzanych do gruntu. To oznacza, że niewyłączenie z obszaru granic aglomeracji
nieruchomości posiadających przydomowe oczyszczalnie ścieków będzie skutkowało
koniecznością spełnieniałącznie wszystkich warunków przewidzianych dla ścieków pochodzących
z gospodarstw domowych/rolnych zlokalizowanych w aglomeracji w rozporządzeniu:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych
do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 poz. 1311).
Przypominamy ponadto, że obowiązek zgłaszania przez właścicieli nieruchomości eksploatacji
przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z obowiązujących przepisów. Podstawa prawna: art. 152 ust.
1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2020.1219 t.j. z późn. zm.) oraz §2
ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2019.1510 t.j. z późn. zm.).
Celem uwzględnienia wyłączenia przydomowej oczyszczalni ścieków z granic nowej
aglomeracji należy złożyć formularz zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni ścieków
o przepustowości do 5 m3 na dobę – wzór w załączeniu – do dnia 14 sierpnia 2020 r. Zgłoszenia
dokonane po tym terminie nie będą mogły zostać uwzględnione przy wyznaczaniu granic
aglomeracji Siewierz.
Dla właścicieli nieruchomości, którzy zgłosili eksploatację przydomowych oczyszczalni ścieków
w przeszłości nie ma konieczności dokonywania ponownego zgłoszenia.
W przypadku wątpliwości, co do dokonania zgłoszenia przydomowej oczyszczalni ścieków, sprawdzenia
obecności w bazie zgłoszonych przydomowych oczyszczalni ściekówmożna dokonać kontaktując się z
Referatem Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska tel. (32) 64 99 445.
Pytania o aglomerację Siewierz prosimy kierować do Wydziału Rozwoju Inwestycji Funduszy
i Zamówień Publicznych tel. (32) 64 99 471.
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