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URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ 
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I ENERGII
telefon: 33 49 71 717
email: ose@um.bielsko.pl


ZGŁOSZENIE  PRZYDOMOWEJ  OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW,
KTÓREJ  EKSPLOATACJA  DOTYCZY  ZWYKŁEGO
KORZYSTANIA  Z  WÓD

Ogólny opis

Instalacja, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko, podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska.
Prowadzący instalację jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji.
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.

Podstawa prawna

	Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia
15 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.

3.	Wydział odpowiedzialny

Wydział Ochrony Środowiska i Energii


Wymagane dokumenty

	Wypełniony formularz zgłoszenia.

Zgłoszenie opracowane zgodnie z art. 152 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska – 1 egzemplarz.
Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty skarbowej.
Pełnomocnictwo - w wypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty.

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia w wysokości 120 zł (załącznik
do ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część I, pkt 13).
Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości
17 zł (załącznik do ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - część IV) od każdego stosunku pełnomocnictwa. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
Termin wniesienia opłaty: z chwilą dokonania zgłoszenia.

6.	Termin załatwienia sprawy

Do 30 dni

7.	Tryb odwoławczy

Tryb odwoławczy występuje jedynie w sytuacji wniesienia sprzeciwu.
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Biurze Obsługi Interesanta na stanowisku nr 3 lub na dzienniku podawczym). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
Opłata skarbowa: bez opłat.

Uwagi

ZGŁOSZENIE  NALEŻY  PRZEDŁOŻYĆ  W  JEDNYM  EGZEMPLARZU.






Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udzielają:
	Wydział Ochrony Środowiska i Energii :		telefon 33 49 71 717

				telefon 33 49 71 522
	Biuro Obsługi Interesanta				telefon 33 49 71 808



