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Obowiazkowa ewidencja zbiornikow
bezodptywowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni sciekow
dotyczy wlascicieli lub uzytkownik6w nieruchomosci
niepodlqczonych do zbiorczej sieci kanalizacyjnej
Szanowni Mieszkancy,
w zwiazku z obowiazkiern prowadzenia ewidencji zbiornik6w bezodplywowych oraz
przydomowych oczyszczalni sciekow, a takze majac na wzgledzie plan rozwoju sieci
kanalizacyjnej i rozwiazania problemu gospodarki sciekowej w gminie, zwracam sie do
Panstwa z prosba 0 zapoznanie z niniejszym pismem i przekazanie wypelnionego
zgloszenia w zakresie sposobu postepowania z nieczystosciami cieklymi, tj. czy sa
odprowadzane do zbiornika bezodplywowego (szamba) czy przydomowej oczyszczalni
sciekow. Druki zgloszen dostepne sa rowniez w siedzibie Urzedu Gminy Stare Bogaczowice
(Referat Inicjatyw Gospodarczych i Inwestycji - pok. 225) oraz na stronie internetowej
hrtp://www.starebogaczowice.ug.gov.pll(zakladka
gospodarka odpadami komunalnymi).
Wypelnione
ankiety kazdy wlasciciel/posiadacz
nieruchomosci
zobowiazany
jest
przedlozyc w nieprzekraczalnym
terminie do konca marca 2019 r. Dla ulatwienia
Panstwu przekazania tych zgloszen inforrnuje, ze mozna je zlozyc w nastepujacy spos6b:
- u soltysow, kt6rzy przekazali Panstwu nakazy platnicze,
- w Urzedzie Gminy Stare Bogaczowice - sekretariat lub pok. nr 225,
- elektronicznie ( skan zgloszenia) na adres mailowy: rig@starebogaczowice.ug.gov.pl.
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci
i porzqdku w gminach (tekstjedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm.) ,,3. Gminy prowadzq
ewidencje: 1) zbiornikow bezodplywowych w celu kontroli czestotliwosci ich oprozniania ...;
2) przydomowych oczyszczalni sciekow w celu kontroli czestotliwosci i sposobu pozbywania
sie komunalnych osadow sciekowych. .. ''. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy 0 utrzymaniu
czystosci i porzqdku w gminach ,,1) Wlasciciele nieruchomosci zapewniajq utrzymanie
czystosci i porzqdku przez: 2) przylqczenie nieruchomosci do istniejqcej sieci kanalizacyjnej
lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposazenie nieruchomosci w zbiornik bezodplywowy nieczystosci cieklych
lub w przydomowq oczyszczalnie sciekow bytowych, spelniajqce wymagania okreslone
w przepisach odrfjbnych; przylqczenie nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiqzkowe, jeteli nieruchomosc jest wyposatona w przydomowq oczyszczalnifj sciekow
spelniajqcq wymagania okreSlone w przepisach odrfjbnych; ".
Kontakt w sprawie: Tel. 74 84 52 165

Zgloszenie do Gminnej ewidencji zbiornik6w bezodplywowych
oczyszczalni sciek6w na terenie Gminy Stare Bogaczowice

(szamb) lu
-Verte-

DO GMINNEJ EWIDENCJI

ZGLOSZENIE

ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH (S~AMB),
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
NA TERENIE GMINY STARE BOGCZOWICE
Obowiazek dokonania zgloszenia
niepodlaczonych
do zbiorczej

dotyczy wylacznie budynk6w
sieci kanalizacji sanitarnej

Imie i nazwisko
wlasciciel nieruchornosci / uzytkownik/ inna forma
uzytkowania

Adres nieruchornosci /
Dzialka - nr ewidencyjny /obreb

Liczba os6b zamieszkujacych nieruchomosc
/korzystajacych z urzadzenia
DANE TECHNICZNE:
1. ZBIORNIK BEZODPLYWOWY

(szambo)

2. PRZYDOMOW A OCZYSZCZALNIA

SCIEKOW

D
D

3

Pojemnosc

...............

ITI

Przepustowosc

...............

m3/doby

TECHNOLOGIA WYKONANIA
ZBIORNlKA: metalowy, poliestrowy, zalewany
betonem, kregi betonowe, itp.
OCZYSZCZALNI: z drenazern rozsaczajacym,
z filtrem (zlozern) piaskowym lub zwirowyrn,
z osadem czynnym lub zlozem biologicznym,
gruntowo-roslinna (z odprowadzeniem do cieku,
stawu, rowu, studni chlonnej), itp.
o Zaznaczyc wlasciwe "x" lub "v"
Potwierdzam

zgodnosc powyzszych

danych:

Czytelny pod pis

data

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0 ochronie danych osobowych (tekst
jedn. Dz. U 2016, poz. 922.) wyrazam zgode na przetwarzanie moich danych osobowych w celu
prowadzenia ewidencji zbiornikow bezodplywowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni
sciekow na terenie gminy Stare Bogaczowice, wymaganej przepisami ustawy 0 utrzymaniu czystosci
i porzqdku w gminach (tekstjedn. Dz. U z 2018 r., poz. 1454).

Czytelny podpis

data

