
 

Urząd Miasta Radomska 
tel. (44) 685 – 45 – 00, fax. (44) 685 – 45 – 13   

www.radomsko.pl 

godziny pracy: 
poniedziałek, środa – piątek:   730 – 1530 

wtorek:   730 – 1700  

 

KARTA INFORMACYJNA  

ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Komórka odpowiedzialna: Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami 

Osoba właściwa                     
do załatwienia sprawy: 

 

Adres: 97 – 500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 
III piętro, pokój 307 

Telefon: (44) 685 44 97 

Podstawa prawna: - art. 152 ust.1, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony 
Środowiska (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1396 z późń. zm.),  

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca  2010 roku w sprawie    
      rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz. U. Nr 130 poz.  
      880 ) 

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj.  
       Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późń. zm.) 
-     ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.    
      1000 z późń. zm.) 

Forma wnoszenia podania:   Osobiście, pocztą 

Wymagane dokumenty:  

Formularze do pobrania: Zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków, Klauzula informacyjna 

Opłaty: 120,00 zł  
Opłatę skarbową można wnieść w formie  bezgotówkowej na konto bankowe Urzędu 
Miasta Radomska z chwilą złożenia zgłoszenia. 
Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków na potrzeby własnego 
gospodarstwa domowego nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
opłacie skarbowej)  

Forma załatwienia sprawy: Do 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia organ może wnieść sprzeciw w drodze decyzji. 

Termin dokonania 
zgłoszenia 

W terminie 30 dni przed rozpoczęciem użytkowania instalacji. 

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy 

Informacje dodatkowe: Zgłoszenie eksploatacji instalacji nie wymagającej pozwolenia wodnoprawnego na 

wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – oczyszczalnie ścieków o przepustowości 

do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub 

rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. 

 

 


