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15. Czy muszę uzyskać pozwolenie wodnoprawne w związku z realizacją inwestycji 

obejmującej wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków? 

Co do zasady przydomowa oczyszczalnia ścieków służy do oczyszczania i odprowadzania 

ścieków powstających na terenie własnego gospodarstwa domowego. Taki sposób 

zagospodarowania ścieków stanowi zwykłe korzystanie z wód, o którym mowa w art. 33 

ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) i które 

nie wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

W przypadku, gdy system odprowadzania ścieków z przydomowej oczyszczalni stanowi 

integralną część tej oczyszczalni (np. drenaż rozsączający), zaś sama instalacja posiada 

deklarację zgodności właściwości użytkowych z obowiązującymi normami, takiego systemu 

odprowadzającego nie należy traktować jako urządzenia wodnego, a w konsekwencji jego 

wykonanie nie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 33 ust. 2 ustawy Prawo wodne, prawo 

do zwykłego korzystania z wód nie uprawnia do wykonywania urządzeń wodnych bez 

wymaganej zgody wodnoprawnej. Poprzez urządzenia wodne rozumie się urządzenia lub 

budowle służące do kształtowania zasobów wodnych lub korzystania z tych zasobów (por. 

art. 16 pkt 65 ustawy), a zatem urządzenie służące do odprowadzania ścieków z oczyszczalni 

przydomowej powinno być jako takie urządzenie kwalifikowane, z uwagi na fakt, iż służy 

korzystaniu z wód. W tym kontekście, w przypadku kiedy ścieki z przydomowej oczyszczalni 

odprowadzane będą do ziemi przy pomocy dodatkowych, niestanowiących integralnej części 

oczyszczalni, urządzeń, wówczas taki obiekt należy traktować jako urządzenie wodne, 

o którym mowa w art. 16 pkt 65 ustawy Prawo wodne, a na którego wykonanie w myśl art. 

389 pkt 6 tej ustawy wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego – mowa tu np. 

o wylotach służących do odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.  
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