
Zgłoszenie eksploatacji instalacji, 

z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na 

środowisko – przydomowa oczyszczalnia ścieków. 
 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY – JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA: 

parter, pokój 17 - Wydział Ochrony Środowiska 

 

GODZINY PRACY: 

Poniedziałek, środa – piątek 7:30 ÷ 15:30, wtorek 7:30 ÷ 16:30 

Tel: 14 68 65 182 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1) Art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska   

2) Art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego 

3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

Pisemne zgłoszenie prowadzącego instalację, zawierające: 

1) oznaczenie prowadzącego instalację jego adres zamieszkania lub siedziby, 

2) adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,  
3) rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość 

świadczonych usług, 

4) czas funkcjonowania instalacji (dni, tygodnie i godziny), 

5) wielkość i rodzaj emisji, 

6) opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji, 

7) informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgody z obowiązującymi 

przepisami. 

W przypadku działania przez przedstawiciela należy dołączyć pełnomocnictwo do 

reprezentowania wnioskodawcy. 

 

OPŁATY : 

Opłata skarbowa: 

Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł  (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego  

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot 

zwolniony z opłaty skarbowej). 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w 

Brzesku (np. na poczcie, przelewem bankowym) lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w 

Krakowskim Banku Spółdzielczym Oddział Szczurowa, na parterze Urzędu Miejskiego lub na 

Konto nr 72 8591 0007 0100 0902 1786 0004. 

Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej należy załączyć do wniosku. 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 

Do 30 dni od dnia zgłoszenia. 

 

TRYB ODWOŁAWCZY: 



W przypadku decyzji o sprzeciwie, przysługuje od niej odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Tarnowie, za pośrednictwem Burmistrza Brzeska, w terminie  14-stu dni od 

daty jej doręczenia.  

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA – UWAGI: 

Forma załatwienia sprawy - przyjęcie zgłoszenia lub sprzeciw w formie decyzji. 

 


