Termin środowiskowy
Tytuł

Zgłoszenie wodnoprawne urządzenia wodnego do wprowadzania ścieków do ziemi
z przydomowej oczyszczalni

Termin wykonania

Od 09.08.2022

Podstawa prawna

PW2 art. 394

•

Od 9.08.2022 r. w wyniku zmiany art. 394 PW2 przez Dz. U. z 2022 r. poz. 1549 zgłoszenia wodnoprawnego
(zamiast pozwolenia wodnoprawnego) wymaga wykonanie urządzeń wodnych służących do wprowadzania
do ziemi ścieków oczyszczonych w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód.

Takie urządzenie wodne przed wykonaniem należy zgłosić kierownikowi nadzoru wodnego PGW Wody Polskie (art. 397
ust. 3 pkt 3 PW2). Urządzeniem wodnym jest w tym przypadku wylot oczyszczonych ścieków do ziemi (oczyszczalnia nie
jest urządzeniem wodnym).
Co zgłoszenie wodnoprawne powinno zawierać, jakie załączniki należy dołączyć do tego zgłoszenia i inne przepisy z nim
związane są określone w art. 421–424a PW2. Za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego należy wnieść na rachunek bankowy
Wód Polskich opłatę (w 2022 r. w wysokości 95,73 zł).
Uwaga
Wg przepisów przejściowych art. 9 ww. ustawy zmieniającej, złożone przed 9.08.2022 r. wnioski o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego służącego do wprowadzania do ziemi ścieków oczyszczonych
w przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód, w odniesieniu do których nie wydano przed
dniem wejścia w życie ustawy pozwolenia wodnoprawnego, uznaje się za ww. zgłoszenia wodnoprawne.
Wg art. PW2:
Art. 33. Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz
z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie.
2. Prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganej zgody
wodnoprawnej.
3. Zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego
gospodarstwa rolnego.
4. Zwykłe korzystanie z wód obejmuje:
1) pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5 m3 na dobę;
2) wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę.
Art. 388. 1. Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez (m.in.):
−
−

wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego.
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Wg art. 190 PW2, jeżeli urządzenie wodne zostało wykonane bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego lub
zgłoszenia, właściciel tego urządzenia może wystąpić z wnioskiem o jego legalizację. Za wydanie decyzji legalizacyjnej
wymagana jest opłata legalizacyjna na rachunek bankowy Wód Polskich (w 2022 r. wynosi 4757,52 zł).
Natomiast wg art. 152 POŚ, sama przydomowa oczyszczalnia ścieków na potrzeby zwykłego korzystania z wód musi być
zgłoszona do organu ochrony środowiska przed rozpoczęciem jej eksploatacji, gdyż wg § 2 ust. 1 rozporządzenia:
§ 2. 1. Zgłoszenia z uwagi na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi wymagają oczyszczalnie ścieków
o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego
w ramach zwykłego korzystania z wód.
Zgłoszenie takich oczyszczalni ścieków powinno zawierać informacje określone w art. 152 ust. 2 pkt 1–7 POŚ. Organem
ochrony środowiska właściwym do przyjęcia zgłoszenia w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby
fizyczne niebędące przedsiębiorcami wg 378 ust. 3 POŚ jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Za przyjęcie takiego
zgłoszenia należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 120 zł na rachunek Gminy.

Szukasz serwisu prawnego prezentującego informacje prawne i nowości
branżowe o ochronie środowiska?
Przetestuj serwis Ekowiedza za darmo przez 30 dni

Opracowanie jest własnością serwisu Ekowiedza. Wszelkie kopiowanie, redystrybucja i publikowanie treści pochodzących z ekowiedza.com w celach
innych niż do użytku wewnętrznego, bez zgody i wiedzy autora - Atmoterm S.A., jest ZABRONIONE.
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