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Akty prawne reguluj ące 
zakres i zadania gminy 

� ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 
(tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)

� ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 
13 września 1996 r. ( tj. Dz.U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.)

� ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001 r. (tj. Dz.U. z 2012 r. 
poz.391 z późn. zm.)

� ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. ( tj. Dz.U. 
z 2006 r. Nr 123, poz.858 z późn. zm.)

� ustawa Prawo ochrony środowiska dnia 27 kwietnia 2001 r. 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)



Akty prawne reguluj ące 
zakres i zadania gminy 

� rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 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. Nr 137, poz.984 z późn. zm),

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. 
w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 
z 2002 r. Nr 8, poz.70 ),

� rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690 
z późn. zm.)



Pojęcia i definicje

� Korzystanie z wód polega na ich używaniu na potrzeby ludności 
oraz gospodarki

� korzystanie powszechne - służy do zaspakajania potrzeb osobistych, 
gospodarstwa domowego lub rolnego, bez stosowania specjalnych 
urządzeń technicznych, a także do wypoczynku, uprawiania turystyki, 
sportów wodnych oraz na zasadach określonych w przepisach 
odrębnych, amatorskiego połowu ryb,

� korzystanie zwykłe – służy zaspokojeniu potrzeb własnego 
gospodarstwa domowego oraz rolnego (oprócz m.in. nawadniania 
gruntów wodą podziemną za pomocą deszczowni, poboru wody 
powyżej 5 m3/d, poboru wody na cele działalności gospodarczej, 
odprowadzanie ścieków w ilości większej niż 5 m3/d), 

� korzystanie szczególne – to korzystanie wykraczające poza korzystanie 
powszechne i zwykłe 



Pojęcia i definicje

� ścieki bytowe – ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania 
zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku 
ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych 
oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków,

� ścieki komunalne – ścieki bytowe lub mieszanina ścieków bytowych ze 
ściekami przemysłowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi 
odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań własnych 
gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, 

� ścieki przemysłowe – ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami 
opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez 
zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową
lub usługową a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego 
podmiotu odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu



Uwarunkowania prawne i 
organizacyjne

� zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych 
gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym 
zaopatrzenie w wodę oraz usuwanie i oczyszczanie ścieków 
komunalnych, 

� zgodnie z art. 3 Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 91/271/EWG 
z 21 maja 1991 r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, 
podstawową formą gospodarki ściekowej jest wyposażenie 
aglomeracji w systemy kanalizacji zbiorczej i oczyszczalni ścieków. 
W przypadku gdy ustanowienie systemu zbierania nie jest 
uzasadnione, ponieważ nie przyniosłoby korzyści dla środowiska lub 
powodowałoby nadmierne koszty, należy zastosować pojedyncze 
systemy lub inne właściwe systemy zapewniające ochronę, 

� obowiązki podmiotów uczestniczących w gospodarce ściekowej 
(właścicieli nieruchomości, organów gmin oraz przedsiębiorców 
opróżniających zbiorniki bezodpływowe) reguluje ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



Obowi ązki i uprawnienia



Obowiązki i uprawnienia gminy

� uchwalenie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie, 
� zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji stacji zlewnych,
� prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości 
ich opróżniania i w celu opracowania planu sieci kanalizacyjnej,

� sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków ciążących na 
właścicielach nieruchomości,

� wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych, a także określenia wymagań jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia,



Obowiązki i uprawnienia gminy

� organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w 
przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umów 
z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie,

� kontrola przedsiębiorcy w zakresie zgodności wykonywanej 
działalności z udzielonym zezwoleniem,

� uchwalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych.



Obowiązki właściciela nieruchomości

� 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,

� pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości 
ciekłych w sposób zgodny z przepisami u.c.p.g. i przepisami 
odrębnymi, 

� dokumentowanie, w formie umowy korzystania z usług wykonywanych 
przez gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, oraz dowodów płacenia za takie usługi.



Obowi ązki przedsi ębiorcy

� uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych,

� sporządzanie i przekazywanie, w terminie do końca miesiąca 
następującego po kwartale którego dotyczy, sprawozdania 
zawierającego informacje o ilości i rodzaju odebranych 
nieczystości z obszaru danej gminy ze wskazaniem odbierającej 
stacji zlewnej. Do sprawozdania dołącza się wykaz właścicieli 
nieruchomości, z którymi okresie sprawozdawczym zawarto 
umowy oraz z którymi uległy rozwiązaniu lub wygasły.



Działania kontrolne gminy

� Zakres kontroli wypełniania przez właścicieli nieruchomości 
obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości: 

� analiza dokumentacji dot. opróżniania zbiornika 
bezodpływowego (umowa, karty przekazania, faktury),

� analiza porównawcza ilości wywiezionych ścieków w stosunku 
do ilości pobranej wody.

� Zakres kontroli przedsiębiorcy:
� analiza sprawozdań pod względem legalności i rzetelności,
� kontrola wymagań określonych w decyzjach zezwalających na 

świadczenie usług.



Dziękuję za uwagę.


