WYMOGI DLA POŚ PLANOWANEJ DO UMIEJSCOWIENIA NA TERENIE
AGLOMERACJI

W granicach aglomeracji ściekowej istnieje możliwość budowy przydomowej
oczyszczalni tylko i wyłącznie jeżeli nie ma tam sieci kanalizacji sanitarnej, a także pod
warunkiem, spełnienia wymagań § 11 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12
lipca 2019 r., w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy
odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U.
poz. 1311). tj.:
"Ścieki pochodzące z własnego gospodarstwa domowego lub gospodarstwa rolnego,
zlokalizowanego w aglomeracji, mogą być wprowadzane do ziemi w ramach zwykłego
korzystania z wód, w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego, jeżeli są
spełnione łącznie następujące warunki:
1) ich ilość nie przekracza łącznie 5,0 m3 na dobę;
2) nie przekraczają najwyższych dopuszczalnych wartości substancji zanieczyszczających
właściwych dla RLM aglomeracji, na obszarze której zlokalizowane jest gospodarstwo,
określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia;
3) miejsce ich wprowadzania do ziemi jest oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej
1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych”.
Ponadto, zgodnie z § 4 ust. 2, a także w myśl § 11 ust. 1 ścieki pochodzące m.in.
z „przydomówki” mogą być wprowadzane do wód kub do ziemi, pod warunkiem, że nie
stanowią zagrożenia dla osiągniecia celów środowiskowych określonych dla jednolitych części
wód, a także nie mogą przekraczać najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników
zanieczyszczeń określonych dla aglomeracji w zał. nr 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 12 lipca 2019 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. poz. 1311) dla RLM w przedziale od 15000 do 99999, gdyż w Aglomeracji Koronowo
występuje równoważna liczba mieszkańców: 25 236 RLM. W Aglomeracji Gostycyn zaś
równoważna liczba mieszkańców wynosi (RLM) 5228.
Proszę pamiętać również, że dane np. we folderze lub na stronie internetowej producenta
oczyszczalni, czy też sprzedawcy nie zawsze muszą odzwierciedlać stan faktyczny, dlatego też
przez zakupem należy zwrócić się do sprzedawcy/producenta o przesłanie pełnej dokumentacji
oczyszczalni.
Zał. nr 3 do Rozporządzenia – plik pdf

