Pozwolenie wodno-prawne
Zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
2268 z późn. zm.), właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód
stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Przy
czym zwykłe korzystanie z wód obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w
ilości nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę. Oznacza to, iż pozwolenie wodno-prawne
jest wymagane jedynie w przypadku, gdy ilość ścieków jest większa niż 5 m3/dobę. Instytucją
wydającą pozwolenia wodnoprawne jest Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie”,
dane kontaktowe poszczególnych jednostek wg posiadanych kompetencji znajdują się
tutaj:(http://gdansk.rzgw.gov.pl/?mod=content&path=2,12,1123,1133).
Zgłoszenie / pozwolenie na budowę
Na podstawie art. 29 ust. 1, pkt 3 oraz art. 30 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.) budowa przydomowej
oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę nie wymaga uzyskania pozwolenia
na budowę, podlega zaś zgłoszeniu. Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków winna
być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jednym z wymaganych
dokumentów jest informacja od gestora sieci kanalizacyjnej, czy na terenie, na którym leży
nieruchomość, którą zamierzamy wyposażyć w poś jest planowana sieć kanalizacyjna.
Na terenie Gminy Koronowo gestorem sieci kanalizacyjnej jest przedsiębiorstwo
wodno-kanalizacyjne, tj. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Koronowie Sp. z
o. o., Aleje Wolności 4. Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Wydziale
Wodociągów i Kanalizacji, dane kontaktowe: http://www.zgkim.koronowo.pl/kontakt.
Organem kompetentnym jest w tym przypadku Starosta Bydgoski. Sprawę załatwia:
Wydział Budownictwa ul. Zygmunta Augusta 16, Adres korespondencyjny: Skrytka pocztowa
Nr 2, ul. Zygmunta Augusta 3A, 85-002 Bydgoszcz. Formularze wniosków oraz szczegółowe
informacje do pobrania tutaj: http://www.bip.powiat.bydgoski.pl/?c=277
Zgłoszenie instalacji
Zgodnie z art. 378 ust. 3 pkt 3, w związku z art. 152-153 Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.). Instalacja,
z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na środowisko,
podlega zgłoszeniu organowi ochrony środowiska. Tego typu instalacją jest właśnie
przydomowa oczyszczalnia ścieków. Po dokonanym zgłoszeniu, w przypadku gdy w ciągu 30
dni od dnia zgłoszenia Burmistrz nie wniósł sprzeciw w drodze decyzji, można przystąpić do
eksploatacji oczyszczalni. Wniosek do pobrania tutaj:
http://bip.koronowo.pl/?cid=618&bip_id=8245
Wraz z formularzem wniosku należy przedłożyć pełną dokumentację oczyszczalni, w tym
techniczną wraz z posiadanymi przez nią atestem i deklaracją zgodności, a także projekt
techniczny stanowiący załącznik do zgłoszenia /pozwolenia na budowę, a także pozwolenie
wodno-prawne, w przypadku gdy było wymagane.
W ramach zgłoszenia rozpatrywana jest m.in. spełnianie wymogów Rozporządzenia Ministra
Środowiska 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 szkodliwych
dla środowiska wodnego (Dz.U z 2014 r. poz. 1800)

Dofinansowanie
Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25
października 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków
budżetu gminy na cele ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej
udzielenie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2016 r., poz. 3886, z dnia 09 listopada
2016 r., ze zm.) istnieje możliwość pozyskania dotacji do zakupu i montażu przydomowej
oczyszczalni ścieków w wysokości do 50 % poniesionych kosztów. Wnioski przyjmowane są
w trybie konkursowym, co oznacza, iż konkurs musi zostać uprzednio ogłoszony przez
Burmistrza Koronowa na stronie www.bip.koronowo.pl.
Wniosek można pobrać tutaj: http://www.bip.koronowo.pl/?cid=425&bip_id=3413
Uchwała Nr XXXIV/276/16 Rady Miejskiej w Koronowie z dnia 25 października 2016 r. w
sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji ze środków budżetu gminy na cele
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania o jej udzielenie:
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/#/legalact/2016/3886/

