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Posiadanie przydomowej oczyszczalni ścieków to ciekawe rozwiązanie. Jednak warto
wiedzieć, że nie wszędzie taka inwestycja może zostać zrealizowana, a wykonanie jej
zgodnie z prawem wymaga dopełnienia szeregu formalności.

 1. Kiedy przydomowa oczyszczalnia ścieków może powstać?
Obowiązkiem jest przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej. Dopiero
gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, można
wyposażyć nieruchomość albo w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych, albo właśnie
w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych. Wybór jednego z tych rozwiązań należy do
inwestora. Warto jednak wiedzieć, że jeżeli sieć kanalizacyjna z czasem powstanie, to
zbiornik bezodpływowy trzeba będzie zlikwidować, a z przydomowej oczyszczalni ścieków
będzie można nadal korzystać (zob. art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach).
Zdarza się, że obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wyłączają
możliwość realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, wskazując, że do czasu budowy
sieci kanalizacyjnej możliwe jest wykonanie jedynie zbiornika bezodpływowego na
nieczystości ciekłe. Jednak miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest tzw. aktem
prawa miejscowego, czyli musi być zgodny z aktami wyższego rzędu, m.in. z ustawami.
Skoro z ustawy jasno wynika, że inwestor może sam wybrać, czy chce wykonać zbiornik na
nieczystości, czy przydomową oczyszczalnie ścieków, to miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego nie może wprowadzać w tym zakresie ograniczeń.

 2. Pozwolenie na budowę czy zgłoszenie?
W ustawie z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane przyjęto, że większość robót budowlanych
wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Jednocześnie ustawodawca wyliczył, które roboty
można zrealizować na podstawie zgłoszenia. Wśród tych wyjątków znalazła się budowa
przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę. Oznacza to, że aby
oczyszczalnia mogła być zrealizowana na podstawie zgłoszenia, to musi:

• być przydomowa, czyli znajdować się w pobliżu indywidualnego domu
przeznaczonego do zamieszkiwania osób i służyć do obsługi tego budynku,

• posiadać maksymalną dobową wydajność nieprzekraczającą 7,50 m3 .

Zgłoszenia zamiaru wykonania takiej oczyszczalni należy dokonać w starostwie powiatowym
lub urzędzie miasta na prawach powiatu właściwym ze względu na miejsce położenia



nieruchomości. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót
budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia, a także dołączyć oświadczenie o prawie do
dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz odpowiednie szkice lub rysunki, a
także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami. W przypadku
przydomowej oczyszczalni ścieków należy w szczególności dołączyć mapkę, na której
zostanie określona dokładna lokalizacja tego urządzenia.
Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych z
uwagi na to, że organ administracji architektoniczno-budowlanej może w terminie 21 dni od
dnia doręczenia zgłoszenia wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można
przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu w
tym terminie. Jednocześnie trzeba pamiętać, że:

• jeżeli w zgłoszeniu będą braki, to inwestor zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
Wtedy 21-dniowy termin biegnie dopiero od dnia doręczenia kompletnego zgłoszenia;

• za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się nie dzień, w którym inwestor otrzymał
decyzję, a dzień nadania decyzji w placówce Poczty Polskiej albo – w przypadku
doręczenia elektronicznego – dzień wprowadzenia do systemu teleinformatycznego.

Warto wiedzieć: przed upływem terminu na wniesienie sprzeciwu starosta lub prezydent
miasta może z urzędu wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia sprzeciwu oraz uprawnia inwestora
do rozpoczęcia robót budowlanych.
Pamiętaj! W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem
trzech lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może
nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

 3. Usytuowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na działce
Odległość pokryw i wylotów wentylacji z przydomowej oczyszczalni ścieków o pojemności
do 10 m3 powinna wynosić co najmniej:

• od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz
do magazynów produktów spożywczych – 15 m;

• od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 7,5 m.

W zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i rekreacji indywidualnej odległości te zostały
zmniejszone do:

• od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi – 5 m,
przy czym nie dotyczy to dołów ustępowych w zabudowie jednorodzinnej;

• od granicy działki sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego – 2 m.

Warto wiedzieć: wójt, burmistrz lub prezydent miasta w decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, w porozumieniu z państwowym wojewódzkim inspektorem
sanitarnym, może ustalić dla działek budowlanych położonych przy zabudowanych działkach



sąsiednich odległości mniejsze niż określone powyżej.
Pamiętaj, że:

• przepływowe, szczelne osadniki podziemne, stanowiące część przydomowej
oczyszczalni ścieków gospodarczo-bytowych, służące do wstępnego ich oczyszczania,
mogą być sytuowane w bezpośrednim sąsiedztwie budynków jednorodzinnych, pod
warunkiem wyprowadzenia ich odpowietrzenia przez instalację kanalizacyjną co
najmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych w tych
budynkach,

• odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,
niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych,
ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej
30 m do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli
odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w
przepisach dotyczących ochrony wód.

 4. Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego?

Każdemu właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania z wód
stanowiących jego własność oraz z wód podziemnych znajdujących się w jego gruncie. Takie
zwykłe korzystanie obejmuje wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w ilości
nieprzekraczającej łącznie 5 m3 na dobę. Konieczność uzyskania pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi istnieje, gdy ilość
odprowadzanych ścieków jest większa od 5 m3 na dobę lub gdy ścieki są wprowadzane do
ziemi bądź wód będących cudzą własnością.
Uwaga! Korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej nie stanowi zwykłego
korzystania z wód. Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego będzie więc konieczne przy
budowie przydomowej oczyszczalni ścieków obsługującej wszelkie budynki mieszkalne, w
których prowadzona jest jakakolwiek działalność gospodarcza, bez względu na ilość ścieków
odprowadzanych do ziemi lub wód.
Druga kwestia, która nie jest już tak oczywista, to fakt, że pozwolenie wodnoprawne jest
wymagane na wykonanie urządzeń wodnych (czyli urządzeń lub budowli służących do
kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów, w tym wylotów urządzeń
kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń
wodnych). W przypadku odprowadzania ścieków podczyszczonych do urządzeń wodnych
(wylotów urządzeń kanalizacyjnych) konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urządzenia wodnego (bez względu na ilość odprowadzanych ścieków oraz
rodzaj budynku).
Warto wiedzieć: Aby wymagać pozwolenia wodnoprawnego na budowę przydomowej
oczyszczalni ścieków, trzeba ustalić, czy będzie ona zawierała wylot służący do
wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do urządzeń wodnych i czy ten wylot będzie
służył kształtowaniu zasobów wodnych lub korzystaniu z tych zasobów. Ta kwestia zawsze
będzie oceniana indywidualnie.



Jednak na stronie internetowej Wód Polskich można znaleźć bardziej liberalną interpretację
(https://wody.gov.pl/nawodnienie-rolne/110-strefa-klienta/487-faq). Zgodnie z nią w
przypadku, gdy system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi
integralną część tej oczyszczalni (np. drenaż rozsączający), a sama instalacja posiada
deklarację zgodności właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, takiego systemu
odprowadzającego nie należy traktować jako urządzenia wodnego, a w konsekwencji jego
wykonanie nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.
Uwaga! Prawo do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń
wodnych bez wymaganej zgody wodnoprawnej. Urządzenie służące do odprowadzania
ścieków z oczyszczalni przydomowej należy uznać za urządzenie wodne, ponieważ służy do
korzystania z wód. Jeśli ścieki z przydomowej oczyszczalni odprowadzane będą do ziemi
przy pomocy dodatkowych, niestanowiących integralnej części oczyszczalni, urządzeń,
wówczas taki obiekt należy traktować jako urządzenie wodne, na którego wykonanie
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – mowa tu np. o wylotach służących
do odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.
Podstawa prawna:

–art. 5  ustawy z 13.09.1996 r. w sprawie utrzymania czystości i porządku w gminach

–art. 29  i 30  ustawy z 7.07.1994 r. – Prawo budowlane

–ustawa  z 20.07.2017 r. – Prawo wodne

–§ 31 , 36  i 37  rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie


