……………………….., dnia …………..
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB),
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U.2017.1289 ze zm.)

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI/
UŻYTKOWNIK/ INNA FORMA UŻYTKOWANIA
ADRES NIERUCHOMOŚCI
NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ
Nieczystości ciekłe powstałe w gospodarstwie
domowym odprowadzane są do*:

Zbiornika bezodpływowego (szamba)
Przydomowej oczyszczalni

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/OCZYSZCZALNI
POJEMNOŚĆ (m³)
TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane
betonem etc. – typ przydomowej oczyszczalni
ścieków)
CZY JEST ZAWARTA UMOWA Z FIRMĄ NA
OPROŻNIANIE ZBIORNIKA?*

TAK

NIE

DATA ZAWARCIA UMOWY
NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ
WYWOZU NIECZYSTOŚCI
PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA
(m³/tydzień, miesiąc lub rok).
W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków
podać ilość wywożonego osadu.
DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI
*niepotrzebne skreślić
Zgodnie z art. 23 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016,
poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia zgodnie
z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ewidencji zbiorników bezodpływowych wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U.2017.1289 ze zm.).
Potwierdzam zgodność powyższych danych:
………......……………………..
podpis

Uwaga!
Przypominam, że w zakresie dotyczącym nieczystości ciekłych powstających na terenie nieruchomości
obowiązują między innymi przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ( t.j. Dz.U. z 2017.1289 ze zm.)
Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
3) stacjach zlewnych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej
lub przy oczyszczalniach ścieków służące do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi
z miejsc gromadzenia;
4) właścicielach nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością;
5) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia
nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania.
Art. 5.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez:
pkt 2) przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej
jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach
odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;
pkt 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w
sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;
pkt 5) realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
Art. 6.
1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele
nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz
gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy
korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2
- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Art. 10 ust. 2
Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

