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09.08.2017 r.

NAZWA USŁUGI
ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INSTALACJI, Z KTÓREJ EMISJA NIE WYMAGA
POZWOLENIA, MOGĄCEJ NEGATYWNIE ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
OPIS USŁUGI
Usługa umożliwia złożenie do Urzędu Gminy w Sicienku zgłoszenia eksploatacji instalacji,
z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko. Zgodnie
z obowiązującymi przepisami niektóre instalacje zwolnione z obowiązku posiadania pozwolenia na
emisję, a mogące negatywnie oddziaływać na środowisko wymagają dokonania zgłoszenia
właściwemu organowi ochrony środowiska. Prowadzący instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia jest
zobowiązany do dokonania jej zgłoszenia przed rozpoczęciem eksploatacji tej instalacji. Do
rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia
w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
KOGO DOTYCZY USŁUGA
Osoby prowadzące instalację (zamierzające eksploatować instalację), z której emisja nie wymaga
pozwolenia
CZAS REALIZACJI
Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli Wójt Gminy w
terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.
WYMAGANE DOKUMENTY



Wniosek - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
Załączniki:

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna lub mapa sytuacyjno-wysokościowa z
naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków;

kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z instrukcją
eksploatacji;

certyfikat, deklaracja zgodności lub aprobata techniczna urządzeń oczyszczalni
ścieków;

dowód uiszczenia opłaty skarbowej – 120 zł;

pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika wraz z opłatą
skarbową 17 zł.

OPŁATY
Opłata skarbowa za zgłoszenie – 120 zł
Opłata skarbowa w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenia pełnomocnictwa 17,00 zł

Opłata jest wnoszona na rachunek gminy podany poniżej lub w kasie Urzędu (parter – pokój nr 2a)
 obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą zgłoszenia
TRYB ODWOŁAWCZY – nie dotyczy
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.
PODSTAWA PRAWNA





Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r.
poz. 519 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U.
z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827
ze zm.)
Rozporządzenie Ministra 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 szkodliwycvh dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)

MIEJSCE OBSŁUGI KLIENTA - Urząd Gminy w Sicienku, ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko,
Referat Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 3
NUMER TELEFONU I FAXU - tel.: +48 52 58 70 403, fax: +48 52 58 70 407
ADRES STRONY INTERNETOWEJ BIP – www.bip.sicienko.pl
DNI I GODZINY OBSŁUGI KLIENTA – Poniedziałek, Środa, Czwartek 7.30 - 15.30,
Wtorek 8.00 - 17.00, Piątek 7.30 - 14.30
INFORMACJE DODATKOWE
Numer konta, na które można uiszczać opłaty skarbowe
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy o/Sicienko nr:
70 8142 1046 0000 0127 2000 0007


Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać
na środowisko, należy dokonać:
- na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji,
- w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem zgłoszenia –
w przypadku instalacji eksploatowanej.

FORMULARZE DO POBRANIA
Załącznik 1: Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

