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Warszawa, 27 stycznia 2020 r. 
 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej 
Departament Gospodarki Wodnej 
i Żeglugi Śródlądowej 
ul. Nowy Świat 6/12 
00-400 Warszawa 

 
 

W związku z pojawiającymi się rozbieżnościami przy stosowaniu przepisów ustawy z dnia 
20 lipca 2017 r. – Prawo wodne w zakresie konieczności uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, proszę o wyjaśnienie, czy 
w ocenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wymagane jest pozwolenie 
wodnoprawne na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków, to jest: 

- indywidualnego systemu oczyszczania ścieków składającego się ze zbiornika/reaktora 
biologicznego oraz systemu rozsączającego/drenażowego oczyszczonych ścieków, 
stanowiącego łącznie jeden integralny układ technologiczny, 

- służącego zaspokajaniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego 
gospodarstwa rolnego, przeznaczonego do odprowadzania do ziemi ścieków bytowych 
w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę, w granicach własnej działki, w ramach 
zwykłego korzystania z wód w rozumieniu art. 33 ust. 3 i 4 Prawa wodnego, 

- stosowanego w miejscach, gdzie budowa systemów kanalizacji zbiorczej nie 
przyniosłaby korzyści dla środowiska lub powodowałaby nadmierne koszty, zgodnie z 
art. 83 ust. 4 Prawa wodnego. 

 
Co do zasady, wykonanie urządzenia wodnego wymaga uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego (art. 389 pkt 6 Prawa wodnego). Urządzeniami wodnymi są w szczególności 
wyloty urządzeń kanalizacyjnych służące do wprowadzania ścieków do wód, do ziemi lub do 
urządzeń wodnych (art. 16 pkt 65 ww. ustawy).  
 
W świetle ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne, obowiązującej do 31 grudnia 2017 
r., nie ulegało wątpliwości, że wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków nie wymagało 
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, ponieważ nie były one uznawane za urządzenia 
wodne. Potwierdzały to także orzeczenia sądów administracyjnych, np.: 

- „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego 
w oparciu o przepis art. 122 ust. 1 pkt 3 p.w., bowiem tego typu oczyszczalnia nie jest 
urządzeniem wodnym, gdyż nie została objęta ustawową definicją urządzenia 
wodnego zamieszczoną w art. 9 pkt 19 p.w.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach z 7 sierpnia 2014 r., sygn. II SA/Gl 352/14), 

- „Zdaniem Sądu stanowiąca przedmiot postępowania budowa przydomowej 
oczyszczalni ścieków pozostawała także w zgodzie z przepisami ustawy Prawo wodne. 
Wprowadzanie do ziemi oczyszczonych ścieków w ilości do 5 m3 na dobę stanowi 
bowiem zwykłe korzystanie z wód (argument a contrario z art. 36 ust. 3 pkt 4 Prawa 
wodnego), a zatem nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wynikającego 
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z art. 122 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego. Także budowa przydomowej oczyszczalni 
ścieków nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego na podstawie art. 122 ust. 1 pkt 3 
Prawa wodnego (...), bowiem nie mieści się ona w ustawowej definicji urządzenia 
wodnego zawartej w art. 9 pkt 19 Prawa wodnego.” (wyrok Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Gliwicach z 22 marca 2010 r., sygn. II SA/Gl 1121/09).  

 
Obecnie, w związku ze zmienioną definicją urządzenia wodnego, wprowadzoną nowym 
Prawem wodnym, pojawiły się odmienne interpretacje w zakresie wylotów urządzeń 
kanalizacyjnych jako urządzeń wodnych.  
 
Prawo wodne nie zawiera definicji urządzenia kanalizacyjnego i nie odsyła w tym zakresie do 
ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków, gdzie taka definicja jest zawarta. Odesłanie takie występuje jedynie 
w odniesieniu do systemów kanalizacji zbiorczej. Ponadto, ustawa ta określa zasady i warunki 
zbiorowego odprowadzania ścieków, a zatem nie odnosi się do indywidualnych systemów 
oczyszczania, jakimi są przydomowe oczyszczalnie ścieków.  
 
Wymóg uzyskania pozwolenia na wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków byłby 
równoznaczny z uznaniem, że taka oczyszczalnia jest urządzeniem kanalizacyjnym oraz że 
posiada wyodrębniony konstrukcyjnie element – wylot, będący urządzeniem wodnym. 
Wydaje się, że taka rozszerzająca wykładnia przepisów jest nieuzasadniona, tym bardziej że 
nie jest wymagane pozwolenie na korzystanie z takiego urządzenia, to jest na wprowadzanie 
ścieków w ilości nieprzekraczającej 5 m3 na dobę. Nie stanowi to bowiem szczególnego 
korzystania z wód.  
 
Przydomowe oczyszczalnie ścieków składające się z zbiornika/reaktora biologicznego oraz 
systemu rozsączającego/drenażowego oczyszczonych ścieków (system będący przedmiotem 
pytania), stanowią zamknięte zblokowane instalacje służące do oczyszczania ścieków. 
Elementy tych instalacji są integralną częścią jednolitego systemu technologicznego, w którym 
zachodzi proces oczyszczania ścieków. W skład takich instalacji nie wchodzą samodzielne, 
wyodrębnione elementy, służące wyłącznie do odprowadzania ścieków do ziemi lub urządzeń 
wodnych (wyloty). Przykładem mogą być drenaże, tunele rozsączające, studnie chłonne, 
stanowiące ostatni stopień technologiczny oczyszczania ścieków bytowych, pochodzących z 
gospodarstw domowych, w ramach zwykłego korzystania z wód. 
 
W związku z tym, w naszej ocenie nie zachodzi konieczność uzyskania pozwolenia 
wodnoprawnego na wykonanie takich przydomowych oczyszczalni ścieków. Ze względu na 
rozbieżną praktykę organów administracji właściwych w sprawach wydawania pozwoleń 
wodnoprawnych, proszę o wyjaśnienie powyższej kwestii.   
         
 

Z poważaniem 
Paweł Gojżewski 


