


INFORMACJA dla posiadaczy szamb i oczyszczalni przydomowych


Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych _ podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2016 r. poz. 250) 
Art. 5 ust. 1 pkt. 3a "Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych" 
Art. 5 ust. 1pkt 3b "Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz                    nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi" 
Art. 6 ust. 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 wart. 5 ust.1  pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych- przez okazywanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat ze te usługi". 
Jak wynika z powyższych przepisów, właściciel nieruchomości ma obowiązek udokumentować wykonywanie obowiązku przez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługi. Oznacza to, że musi przechowywać umowę i dowody płacenia. 
Brak udokumentowanego wywozu nieczystości będzie skutkować konsekwencjami finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych. 
Obowiązkiem Gminy zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 wyżej przywołanej ustawy jest prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków: 
"Gminy prowadzą ewidencję: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjne)". 
Dlatego też, Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga apeluje do mieszkańców Miasta i Gminy Kańczuga, którzy jeszcze nie złożyli zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub  przydomowej oczyszczalni ścieków o wypełnienie załączonego druku zgłoszenia 
 dostarczenie do Urzędu Miasta i Gminy w Kańczudze, ul. M. Konopnickiej 2, pokój nr 13
Druk zgłoszenia znajduje się w załączniku zamieszczonym poniżej. 


W przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych będą sprawdzane umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. 

............................ , dnia 	. 

         Urząd Miasta i Gminy 
w Kańczudze
            Ul. Marii Konopnickiej 2
    37-220 Kańczuga 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) i/lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
WŁASCICIEL NIERUCHOMOSCI I 


UŻYTKOWNIKI 


INNA FORMA UŻYTKOWANIA * 


ADRES NIERUCHOMOŚCI 


LICZBA OSOB ZAMIESZKUJĄCYCH 


POSESJĘ 


BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 


KANALIZACYJNEJ * 
TAK 
NIE 
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO I OCZYSZCZALNI* 
/dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej/
POJEMNOŚĆ (m3) 


TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 


(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, 


zalewane betonem etc. - typ przydomowej 


oczyszczalni) 


CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ 


NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA? * 
TAK 
NIE 
DATA ZAWARCIA UMOWY 


NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 


USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI. 


PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 


ZBIORNIKA (m3 I tydzień, miesiąc lub rok). 
W 


W przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego 


osadu. 


DATA  OSTATNIEGO WYWOZU 


NIECZYSTOSCI. 




* - niepotrzebne skreślić 
Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 
(Dz. U. 2016 poz. 922) 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 (Dz. U. 2016 poz. 250).
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Podpis właściciela 

