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ZGŁOSZENIE
ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW DO „GMINNEJ EWIDENCJI”
Zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2016 r., poz. 250, z późn. zm.), Gmina zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zlokalizowanych na
nieruchomościach położonych na terenie Gminy Stanin.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, jednym z obowiązków właściciela nieruchomości
jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomości do istniejącej
sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo)
lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniających wymagania określone w odrębnych
przepisach.
Mając na uwadze powyższe mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia „zgłoszenia do gminnej
ewidencji”. Na podstawie zgłoszenia Gmina sporządzi wymaganą przepisami prawa ewidencję
zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zgłoszenia zobowiązani
są dokonać wszyscy właściciele/użytkownicy nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Stanin.

Wypełnione zgłoszenie należy – przekazać Sołtysowi lub złożyć w Urzędzie Gminy Stanin,
pokój nr 5.
Imię i nazwisko
właściciela/użytkownika nieruchomości
Adres nieruchomości
telefon kontaktowy
Liczba osób zamieszkujących posesję

Ścieki odprowadzam do: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić brakujące pola)
1.

sieci kanalizacji sanitarnej
Pojemność [m3]

2.

zbiornika bezodpływowego
(szamba)

Technologia wykonania
zbiornika (np. betonowy,
metalowy, poliestrowy itp.)

Pojemność [m3]
3.

przydomowej oczyszczalni
ścieków1

Typ przydomowej oczyszczalni
(np. wierzbowy, z drenażem
rozsączającym itp.)

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych.

...............................................................
(miejscowość i data)

...............................................................
(podpis)

1 Właściciele nieruchomości, na których wybudowano przydomową oczyszczalnię ścieków, zgodnie z art. 152 i art. 153 Ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 „Prawo Ochrony Środowiska” (Dz.U. 2017 poz. 519 z późn. zm.), zobowiązani są do dokonania
zgłoszenia jej w celu rozpoczęcia eksploatacji – zgłoszeń dokonuje się w Urzędzie Gminy Stanin, pokój nr. 7.

