
 

 

 

 

MONTAŻ OCZYSZCZALNI W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA 

 

 Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 7,5 m3 na dobę nie 

wymaga pozwolenia na budowę, niezbędne jest natomiast zgłoszenie zamiaru 

rozpoczęcia budowy właściwemu organowi.                                                                                                                                           

Dz. U. 2006 Nr 156 poz. 1118 art. 29 ust. 1 pkt. 3 oraz Dz. U 2006 Nr. 156 poz. 1118 

art. 30 ust. 1 pkt. 1.   

 Do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania Starostwa składamy;                                                                             

- wypełniony formularz „Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę”,                                                                                                                                                               

-  wypełnione Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane,                                                                                                                                                             

- mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesioną i zwymiarowaną lokalizacją elementów 

oczyszczalni ścieków,                                                                                                                                          

- Certyfikaty i Aprobaty techniczne  dotyczące przydomowej oczyszczalni ścieków,                                     

- należy dodatkowo sprawdzić, czy Urząd Gminy  nie wymaga złożenia dodatkowej 

dokumentacji, np. potwierdzenia rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni.                                                                                                     

Dokumenty jako dokumentację przedwykonawczą składamy w dwóch kompletach, z 

tym że drugi komplet z naniesionymi pieczęciami urzędowymi zachowujemy dla 

siebie jako potwierdzenie złożenia dokumentacji.                                                                                                                                      

Po upływie 30 dni od daty złożenia dokumentacji możemy przystąpić do montażu.                                                                                                                                  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004 r., jednoznacznie 

informuje, iż montaż oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5m3 na dobę, która 

wykorzystywana będzie na potrzeby gospodarstwa domowego w ramach zwykłego 

korzystania z wód, nie wymaga pozwolenia wodno prawnego na wprowadzenie 

ścieków do wód lub gruntu.                                                                                                       

Dz. U. 2004 Nr 137 poz.2839                                                                                                                          



 

 Szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej oczyszczalni ścieków, 

służące do wstępnego oczyszczania ścieków surowych, mogą być usytuowane w 

odległości minimum 0,6 m od budynków jednorodzinnych.                                                                                                                 

Pole rozsączkowe, musi być z kolei oddalone od budynku o minimum 5 m.                                                                                                             

Osadniki muszą być bezwzględnie połączone z pionem wentylacyjnym kanalizacji 

wewnętrznej.                                                                                                                                 

Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 § 37.                                                                                                           

 Odległość osadnika gnilnego od studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby 

gospodarcze – 15 m.                                                                                                                                                               

 Odległość studni dostarczającej wodę do picia i na potrzeby gospodarcze od 

najbliższego przewodu rozsączającego ścieki – 30 m.                                                                                                                                 

Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 § 31.                                                                                                                       

 Odległość osadnika i drenażu rozsączającego od granicy działki sąsiedniej, drogi, 

chodnika – 2 m. Dz. U. 2002 Nr 75 poz. 690 § 36.                                                                                                       

Odległość osadnika gnilnego i pola rozsączającego od instalacji gazowych i wodnych – 

1,5m.                                                                                                                                      

 Odległość osadnika gnilnego i pola rozsączającego od instalacji elektrycznych 

prowadzonych w ziemi – 0,8 m.                                                                                                                                                 

 Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego mogą być 

wprowadzane do ziemi, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, 

jeżeli miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co 

najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód 

podziemnych.                                                                                                                             

Dz. U. 2006 Nr. 137 poz. 984 § 11. 

 


