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W odpowiedzi na petycję mieszkańców wsi Dalachów z dnia 4 czerwca 2016 r. w sprawie 
interwencji dotyczącej pobierania próbek ścieków w przydomowych oczyszczalniach ścieków przez 
Wójta Gminy Rudniki, uprzejmie informuję co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t.) właściciele nieruchomości zapewniają 
utrzymanie czystości i porządku w szczególności przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub 
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach 
odrębnych, przy czym przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, 
jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomowa oczyszczalnie ścieków spełniająca wymagania
określone w przepisach odrębnych.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. ścieki odprowadzane z przydomowych oczyszczalni muszą 
spełniać określone wymagania oraz standardy jakości ścieków wynikające z przepisów art. 39 i 41 
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.), gdzie 
wskazane zostały ograniczenia i zakazy w przypadku wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi. 
Szczegółowe wymagania oraz standardy jakościowe określone zostały w rozporządzeniu 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), dalej „rozporządzenie”. W odniesieniu do indywidualnych 
systemów oczyszczania ścieków zlokalizowanych na obszarach aglomeracji oznacza to obowiązek 
spełniania przez ścieki wprowadzane do wód z własnego gospodarstwa domowego lub rolnego, 
warunków jakie określono dla RLM aglomeracji, na terenie której są wprowadzane ścieki z tego 
indywidualnego systemu, określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia. Ścieki wprowadzane 
do ziemi lub do urządzenia wodnego z przydomowych oczyszczalni ścieków nie powinny przekraczać 
najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń albo powinny spełniać minimalny 
procent redukcji zanieczyszczeń określony w rozporządzeniu w zależności od RLM aglomeracji.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków funkcjonujące w ramach zwykłego korzystania z wód 
powinny być objęte kompleksowym system instytucjonalnym, który umożliwia ich monitoring 
zarówno na etapie realizacji, poprawności ich wykonania pod względem budowlanym i technicznym.



jak też w okresie ich funkcjonowania i oddziaływania na środowisko. Eksploatacja przydomowych 
oczyszczalni ścieków podlega procedurze zgłaszania organowi ochrony środowiska w trybie regulacji 
art. 152 ust. 1 i art. 378 ust. 3 Prawa ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232), dalej „p.o.ś.”, 
oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których 
eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r. nr 130 poz. 880). Zgodnie z art. 154 p.o.ś. „organ 
ochrony środowiska może ustalić, w drodze decyzji, wymagania w zakresie ochrony środowiska 
dotyczące eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to uzasadnione 
koniecznością ochrony środowiska”. Jeżeli użytkowana przez osobę fizyczną przydomowa 
oczyszczalnia będzie negatywnie wpływała na środowisko zastosowanie będzie miał art. 363 p.o.ś., 
który uprawnia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do nakazania takiej osobie, w drodze decyzji, 
do wykonania w określonym czasie czynności zmierzających do ograniczenia takiego oddziaływania. 
Ponadto zgodnie z art. 368 p.o.ś., ww. organ może, w drodze decyzji, wstrzymać użytkowanie 
instalacji, w razie naruszenia warunków decyzji określającej wymagania dotyczące eksploatacji 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, prowadzonej przez osobę fizyczną w ramach 
zwykłego korzystania ze środowiska.

Należy również zauważyć, że organ przyjmujący zgłoszenie, w razie stwierdzenia 
uzasadnionej konieczności ochrony środowiska, może na podstawie art. 154 p.o.ś. nałożyć na podmiot 
eksploatujący instalację służącą do zwykłego korzystania ze środowiska obowiązki związane 
z prowadzeniem monitoringu wprowadzanych ścieków, w ramach zwykłego korzystania z wód.

W opinii Ministerstwa Środowiska indywidualne systemy oczyszczania ścieków, w tym 
przydomowe oczyszczalnie ścieków, powinny być wyposażone w urządzenia lub miejsca poboru 
próbek ścieków umożliwiające kontrolę ich parametrów jakościowych warunkujących możliwość 
wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzenia wodnego. Przykładem wprowadzenia 
takiego obowiązku jest rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w 
Poznaniu z dnia 2 kwietnia 2014 r. w sprawie warunków korzystania z wód regionu wodnego Warty 
(Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego 2014 r., poz. 2129) -  dalej „rozporządzenie”. W § 15 
ust. 1 i 2 rozporządzenia ogranicza się możliwość wprowadzania ścieków z własnego gospodarstwa 
domowego lub rolnego do ziemi, w granicach działki stanowiącej własność wprowadzającego, 
z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, dopuszczając tylko zrzuty z tych systemów, dla 
których zapewniona jest możliwość kontroli parametrów jakościowych warunkujących możliwość ich 
odprowadzania. W celu realizacji ograniczenia (...) każdy indywidualny system oczyszczania ścieków 
musi być wyposażony w stałe i dostępne miejsca poboru próbek ścieków nieoczyszczonych 
dopływających do instalacji oraz odprowadzanych z niej do ziemi bezpośrednio po oczyszczeniu.

Jednocześnie informuję, że Ministerstwo Środowiska nie jest uprawnione do wydawania 
wiążących interpretacji prawa, a przedstawione stanowisko stanowi jedynie opinię, która może nie 
zostać podzielona przez organy stosujące to prawo.

W opinii Ministerstwa Środowiska z załączonych do petycji z dnia 4 czerwca 2016 r. pism 
pani Jolanty Kubat, Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 
Urzędu Gminy w Rudnikach, wynika, że maja one charakter informujący o obowiązujących 
przepisach prawa dotyczących warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi albo 
urządzenia wodnego z przydomowych oczyszczalni ścieków, wynikających z przepisów ustawy z dnia 
18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469, z późn. zm.) oraz 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).



W kwestii zarzutu wybiórczego traktowania mieszkańców miejscowości w Gminie Rudniki 
przez Wójta Gminy Rudniki uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 23 stycznia 
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2015 r., poz. 525 j.t.) 
kontrolę pod względem legalności, gospodarności i rzetelności wykonywania przez organy samorządu 
terytorialnego zadań z zakresu administracji rządowej, realizowanych przez nie na podstawie ustawy 
lub porozumienia z organami administracji rządowej, sprawuje wojewoda. W związku z powyższych 
petycja mieszkańców wsi Dalachów z dnia 4 czerwca 2016 r. w tej części, zostanie przekazana 
do rozpatrzenia, zgodnie z właściwością, przez Wojewodę Opolskiego.
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