
Zmiany dla przedsiębiorców świadczących usługi  opróżniania i wywozu 

nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych 

oczyszczalni ścieków - zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2022 r o zmianie ustawy 

– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.  

 

1) dodatkowe obowiązki dla przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania i wywozu 

nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków 

(także gminnych jednostek organizacyjnych): 

a. uzyskanie zezwolenia na opróżnianie osadników przydomowych oczyszczalni ścieków 

– art. 6 ust. 1 pkt 1 u.c.p.g. oraz art. 7 ust. 1 pkt 2 u.c.p.g., przy czym dotychczas 

wydane zezwolenia będą uprawniały także do opróżniania osadników przydomowych 

oczyszczalni ścieków, jeżeli przedsiębiorca udokumentuje gotowość odbioru 

nieczystości z osadników przez stację zlewną i przedsiębiorca zgłosi zamiar 

wykonywania takiej działalności przed jej rozpoczęciem – art. 14 ust. 4 ustawy 

wprowadzającej, 

b. obowiązek wywozu nieczystości ciekłych wyłącznie do oczyszczalni ścieków 

spełniających wymogi przepisów wdanych na podstawie art. 99 Prawa wodnego – 

art. 7 ust. 6c u.c.p.g., przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której 

nieczystości są dostarczane – art. 7 ust. 6c u.c.p.g., 

c. możliwość cofnięcia zezwolenia w trybie art. 9 ust. 2 u.c.p.g., także w razie 

nieprzekazania przez przedsiębiorcę sprawozdania kwartalnego, o którym mowa w 

art. 9o u.c.p.g., 

 

2) rozszerzona treść sprawozdania kwartalnego sporządzanego przez przedsiębiorców 

świadczących usługi opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników 

bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków (także gminnych jednostek 

organizacyjnych) o: 

a. informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych z podziałem na 

ilości odebrane z obszaru aglomeracji oraz spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na 

podstawie art. 87 ust. 1 Prawa Wodnego, 

b. wykaz adresów nieruchomości, z których odebrano nieczystości ciekłe, 

c. sprawozdania kwartalne o rozszerzonej treści będą 

obowiązywały od 1 kwartału 2023 roku – art. 10 ust. 2 ustawy 

wprowadzającej, 

3) zmiany dotyczące kar pieniężnych dla przedsiębiorców świadczących usługi opróżniania i 

wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych lub przydomowych 

oczyszczalni ścieków (także gminnych jednostek organizacyjnych): 

a. zmiana sposobu naliczania kar za przekazania sprawozdań kwartalnych po terminie – 

zamiast 100 zł za każdy dzień nie więcej niż za 365 dni będzie 300 zł za każdy 

dzień nie więcej niż przez 90 dni – art. 9xb ust. 2 u.c.p.g., 

b. dodatkowa kara za dostarczanie nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków 

niespełniających wymogi przepisów wdanych na podstawie art. 99 Prawa wodnego – 

art. 7 ust. 6c u.c.p.g., przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której 

nieczystości są dostarczane – art. 9xb ust. 3 u.c.p.g., 



c. postępowania wszczęte przed dniem wejścia w życie nowych przepisów będą 

prowadzone według przepisów dotychczasowych – art. 15 ustawy wprowadzającej, 

„6c. Gminne jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 5, w zakresie prowadzonej działalności 

dotyczącej opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych są obowiązani do 

dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników bezodpływowych oraz osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo 

wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233, z późn. zm.3) ), przewidziane dla oczyszczalni ścieków w 

aglomeracji, z której są dostarczane nieczystości ciekłe.”; 

 6) w art. 8 ust. 2a otrzymuje brzmienie: „2a. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez 

stację zlewną.”;  

7) w art. 9: a) ust. 1aa otrzymuje brzmienie: „1aa. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport 

nieczystości ciekłych powinno wskazywać stacje zlewne, do których nieczystości ciekłe będą 

dostarczane.” 

, b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 „2. Jeżeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie, nie wypełnia określonych w nim 

warunków lub nie przekazuje sprawozdania, o którym mowa w art. 9o ust. 2, w terminie 

90 dni od dnia upływu terminu wskazanego w tym przepisie na przekazanie tego 

sprawozdania, organ, który wydał zezwolenie, wzywa go odpowiednio do niezwłocznego 

zaniechania naruszania tych warunków lub przekazania sprawozdania nie później niż w 

terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jeżeli przedsiębiorca mimo wezwania nadal 

narusza te warunki lub nie przekazał sprawozdania, organ cofa, w drodze decyzji, 

zezwolenie bez odszkodowania.”; 

8) w art. 9o: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

 „1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych jest 

obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań.”, 

 b) w ust. 3: – pkt 1 otrzymuje brzmienie: „1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub 

siedziby podmiotu prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 

numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie tej działalności, o ile nie jest zwolniony 

z obowiązku jej posiadania, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;”, – po pkt 

4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 



 „4a) informacje o ilości odebranych z obszaru gminy nieczystości ciekłych:  

a) z obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 

Prawo wodne, 

b) spoza obszaru aglomeracji wyznaczonej na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 

Prawo wodne;”, 

– pkt 6 otrzymuje brzmienie:  

„6) informacje o liczbie właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe, 

wraz z wykazem adresów tych nieruchomości;”,  

– pkt 8 otrzymuje brzmienie: „8) podpis prowadzącego działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu 

nieczystości ciekłych lub podpis osoby upoważnionej do występowania w jego imieniu na podstawie 

pełnomocnictwa.” 

 c) w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do 

sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł 

umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych 

oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi 

umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły.”;  

9) w art. 9u w ust. 2 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, 1378, 1565, 2127 i 2338)”;  

10) art. 9xb otrzymuje brzmienie: „Art. 9xb. 1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transportu nieczystości ciekłych, który: 

 1) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze 

pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub 

poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w 

przypadku niezastosowania się do wezwania – od 500 zł do 5000 zł;  

2) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze 

pieniężnej w wysokości 300 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 90 dni; 

 3) dostarcza nieczystości ciekłe pochodzące ze zbiorników bezodpływowych lub osadników w 

instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków niespełniającej wymagań 

określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – 

Prawo wodne, przewidzianych dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane 

nieczystości ciekłe – podlega karze pieniężnej w wysokości od 1000 zł do 10 000 zł za każde takie 

dostarczenie nieczystości ciekłych. 

2. Wymierzając karę pieniężną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, bierze się pod uwagę przesłanki, o 

których mowa w art. 189d pkt 2 i 4–6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052 oraz z 2022 r. poz. 1301).”; 


