KARTA INFORMACYJNA
Przyjęcie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Organ właściwy: Wójt Gminy Sicienko
Stanowisko odpowiedzialne: Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa
Organ odwoławczy: Nie dotyczy

Urząd Gminy
w Sicienku

Konto: Urząd Gminy w Sicienku
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy, O/ Sicienko nr 70 8142 1046 0000 0127 2000 0007

Referat Gospodarki
Komunalnej, Ochrony
Środowiska i Rolnictwa
pokój nr 3
tel. 52 58 70 403
Podstawa prawna: art. 152 w związku z art. 378 ust. 3 pkt. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130,
poz. 880), 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. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.), ustawa z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:




Wniosek– druk w załączeniu;
Załączniki:
- mapa sytuacyjno-wysokościowa z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;
- projekt przydomowej oczyszczalni ścieków;
- kopia dowodu wniesienia należnej opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa:
 120 zł – za dokonanie zgłoszenia
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany powyżej lub w kasie Urzędu (parter – pokój nr 2a)
 obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą zgłoszenia
Termin załatwienia sprawy:
Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli Wójt Gminy
w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.
Jednostka odpowiedzialna:
Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko
Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje.
W przypadku sprzeciwu przysługuje odwołanie od decyzji, które
wnosi się do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Wójta Gminy Sicienko
w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia stronie.
Uwagi:
 W przypadku braku kompletu wymaganych informacji wnioskodawca zostanie wezwany do ich
uzupełnienia.
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