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Co chcę załatwić? 

Chcę uzyskać opinię Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w sprawie 
dopuszczalności gromadzenia ścieków w zbiorniku bezodpływowym lub oczyszczania ścieków 
w przydomowej oczyszczalni ścieków, gdy ilość tych ścieków przekracza 5 m

3
 na dobę a brak  

jest warunków przyłączenia działki do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. 

Kogo dotyczy? 

Dotyczy osób zainteresowanych zabudową działki budowlanej budynkami przeznaczonymi  
na pobyt ludzi, gdy brak jest warunków przyłączenia działki do sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, a ścieki mają być gromadzone w zbiorniku bezodpływowym lub oczyszczane 
w przydomowej oczyszczalni ścieków, przy czym ich ilość jest większa od 5 m

3
.  

Co przygotować? 
Napisz pismo do nas z prośbą o wydanie opinii o wpływie na środowisko gromadzenia  
bądź oczyszczania ścieków w ilości ponad 5 m

3
 na dobę. 

Jakie dokumenty 
muszę wypełnić? 

Napisz pismo o wydanie opinii, o którym mowa w rubryce wyżej. 

Jak wypełnić 
dokumenty? 

W piśmie podaj swoje dane do korespondencji oraz określ sposób, w jaki chcesz otrzymać 
opinię: osobiście czy drogą pocztową. 

Ile muszę zapłacić? Za wydanie opinii nic nie płacisz.  

Kiedy złożyć 
dokumenty? 

Pismo złóż w dowolnym, dogodnym dla Ciebie terminie. 

Gdzie załatwię 
sprawę? 

Dokumenty możesz dostarczyć osobiście w godzinach pracy w jednym z poniższych urzędów  
lub wysłać drogą pocztową na jeden z poniższych adresów: 
� Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

ul. Paprotna14, 51-117 Wrocław,  
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.30-15.30 
(dla obiektów w powiatach: wrocławski, wołowski, trzebnicki, średzki, strzeliński, 
oławski, oleśnicki, milicki, górowski i powiat grodzki we Wrocławiu) 

� Delegatura w Jeleniej Górze 
ul. Warszawska 28, 58-500 Jelenia Góra, 
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.00-15.00 
(dla obiektów w powiatach: bolesławiecki, lubański, lwówecki, jeleniogórski, 
kamiennogórski, zgorzelecki i  powiat grodzki w Jeleniej Górze) 

� Delegatura w Wałbrzychu  
ul. Mickiewicza 16, 58-300 Wałbrzych, 
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.00-15.00 
(dla obiektów w powiatach: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki) 

� Delegatura w Legnicy 
al. Rzeczypospolitej 10/12, 59-220 Legnica,  
godziny pracy: poniedziałek-piątek -7.00-15.00 

(dla obiektów w powiatach: głogowski, jaworski, lubiński, legnicki, polkowicki, złotoryjski, 
powiat grodzki w Legnicy) 

Co zrobi urząd? 
Wydamy opinię odnośnie wpływu zakładanego sposobu gromadzenia bądź oczyszczania 
ścieków na środowisko po przeprowadzeniu kontroli obiektu. 

Jaki jest czas 
realizacji? 

Opinię wydamy najszybciej jak to możliwe. 

Jak się odwołać? W tym przypadku nie jest przewidziana droga odwoławcza. 
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Informacje 
dodatkowe 

 

Podstawa prawna 

� art. 7 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2006 r. Nr 156, poz.118).  

� § 26 ust. 3 rozporządzenia 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 późniejszymi zmianami).  

 


