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Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

WYMAGANE DOKUMENTY 

 Wniosek - zgłoszenie przydomowej oczyszczalni ścieków  ROŚ-06-01 (do pobrania w Urzędzie, 

Budynek B, biuro nr 2 lub na stronie internetowej www.gmina-skoki.pl). 

Do wniosku należy dołączyć: 

 Mapę sytuacyjną z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków, 

 Certyfikat i aprobatę techniczną przydomowej oczyszczalni ścieków (kserokopie), 

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Referat Ochrony Środowiska, ul. Ciastowicza 11, Skoki, 

e-mail: sekretariat@gmina-skoki.pl 

Złożenie dokumentów: 

Sekretariat, I piętro, pokój nr 13 

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY 

Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków można przystąpić jeżeli organ właściwy do 

przyjęcia zgłoszenia, w terminie 30 dni od daty dostarczenia kompletnego zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w 

drodze decyzji. 

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY 

1. Pobierz i wypełnij odpowiedni wniosek. 

2. Dołącz do wniosku wymagane załączniki. 

3. Złóż wniosek w sekretariacie, pokój nr 13. 

4. W przypadku braku kompletu dokumentów możesz zostać wezwany do ich uzupełnienia. 

5. Do rozpoczęcia eksploatacji można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia kompletnego 

zgłoszenia, nie zostanie wniesiony sprzeciw w drodze decyzji. 

6. Wniesienie sprzeciwu co do eksploatacji instalacji następuje w przypadkach określonych w art. 152 ust. 

4a ustawy Prawo Ochrony Środowiska. 

 

OPŁATY 

 Brak. 
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TRYB ODWOŁAWCZY 

W przypadku wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Pile (ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła), za pośrednictwem Burmistrza Miasta i 

Gminy Skoki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 

 

DODATKOWE INFORMACJE 

  Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na 

potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód. 

 Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący 

ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym 

obowiązkiem. 

 Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o 

rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. 

Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo 

zaprzestania działalności lub zmianie danych, 

 Dodatkowych informacji udziela Kierownik Referatu Ochrony Środowiska: Krzysztof Mańka, Budynek 

B, biuro nr 2, tel. 618 925 817 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

 art. 152, art. 378 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. 

z 2013 r. poz. 1232 ze zmianami) 

 

 § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, 

których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880) 
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