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Wójtowie, 
Burmistrzowie 
Prezydenci Miast 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie informuje, że w ostatnim 

okresie otrzymuje zwiększoną liczbę wniosków o podjęcie działań, w sprawie niewłaściwego 

pozbywania się nieczystości ciekłych poprzez ich nielegalne odprowadzanie do wód 
powierzchniowych. 

Problem odprowadzania do wód powierzchniowych nieoczyszczonych ścieków przez 

właścicieli nieruchomości na terenach poszczególnych gmin nie jest problemem nowym. 

Cyklicznie pojawiające się zanieczyszczenie wód powierzchniowych w województwie, 

a w szczególności wód ujmowanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia potwierdza, że w dalszym ciągu do wód odprowadzane są nieoczyszczone ścieki 

bytowe, a zaangażowanie organów samorządu terytorialnego w poprawę tej sytuacji jest 

niewystarczające. 

Na mocy art. 379 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów 

o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością organu. 

Zgodnie z art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) do zadań własnych gminy 

należy zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków 

niezbędnych do ich utrzymania. Natomiast w art. 5 ust. 1 ustawa nakłada na właściciela 

nieruchomości obowiązek utrzymania czystości i porządku na własnej nieruchomości między 

innymi 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. Sprawowanie nadzoru nad realizacją tych 

obowiązków ustawa powierza wójtom, burmistrzom lub prezydentom miast. Właściciele 

nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, są 

obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez 

gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi (w art. 6 ww. 



ustawy). Natomiast wójt, burmistrz lub prezydent miasta kontroluje posiadanie ww. umów oraz 

dowodów uiszczania opłat za te usługi. 
Ustawą z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych 

ustaw wprowadzony został obowiązek dla wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
prowadzenia tych kontroli co najmniej raz na dwa Jata zgodnie z planem 

kontroli, określającym co najmniej wykaz podmiotów podlegających kontroli 
w okresie kontrolowanym (art. 6 ust. Saa). Pierwszy dwuletni okres na przeprowadzenie 
kontroli liczy się od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej. 

Zgodnie z art. 3 ust. 5 i 6 ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta sporządza 

sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za poprzedni rok 

kalendarzowy. Sprawozdanie, przekazuje się właściwemu wojewódzkiemu inspektorowi 

ochrony środowiska 1 właściwemu dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki 
wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie corocznie, me 

później niż do końca kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy. Przy czym 

sprawozdania nie sporządza się za rok 2022 (art. 1 O ust. 1) 
Zaistniała sytuacja oraz nowe uregulowania prawne stwarzają potrzebę 

przeprowadzenia przez gminy wnikliwych kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości 

obowiązków, w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi, wynikających z przepisów 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Informując o powyższym, proszę o potraktowanie sprawy jako niezwykle ważnej 

i podjęcie intensywnych działań związanych z kontrolą nieruchomości i gospodarstw 

w zakresie utrzymania czystości i porządku przez ich właścicieli. 
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