
ZGŁOSZENIE  DO EWIDENCJI GMINNEJ* 
- ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA)  

- PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Imię i nazwisko / nazwa właściciela 
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy, jest również – 

współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki 

organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w 

zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty 

władające nieruchomością 

 

Adres nieruchomości / siedziby, na której 

znajduje się zbiornik lub oczyszczalnia 

 

Numer ewidencyjny działki 
 

Liczba osób zamieszkujących posesję 
 

 

DANE TECHNICZNE 
Wyjaśnienia:  1) część I wypełnia właściciel, który na swojej nieruchomości posiada zbiornik bezodpływowy (szambo) 

        2) część II wypełnia właściciel, który na swojej nieruchomości posiada przydomową oczyszczalnię ścieków 

Część I. ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (SZAMBO) 

Pojemność (m3)  

Technologia wykonania zbiornika  
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy,  

zalewany betonem, itp.) 

 

Czy podpisana jest umowa z firmą  

na opróżnianie zbiornika* 

 

    TAK 
 

   NIE 

Data zawarcia umowy  

Nazwa i adres firmy świadczącej  

usługę wywozu nieczystości 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika  
(m3/tydzień, miesiąc, rok) 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości  
 

Część II. PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

Przepustowość (m3/dobę) 
 

Typ oczyszczalni  
(z drenażem rozsączającym, roślinna, itp.) 

 

Odbiornik ścieków oczyszczonych 
(grunt, rów melioracyjny, itp.) 

 

Ilość i częstotliwość wywożonego osadu 
 

Data ostatniego wywozu osadu 
 

* zaznaczyć odpowiednie 

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ POWYŻSZYCH DANYCH  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.  
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Prusice- Urząd Miejski w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice, 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, 

posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, podanie danych osobowych jest niezbędne w celu prowadzenia ewidencji zgodnie  
z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

………………………………………….. 
                                                         data, podpis właściciela 
 

 



Wypełnione zgłoszenia należy przekazać w terminie do 31 maja 2019 r. do Urzędu Miejskiego  

w Prusicach – osobiście lub za pośrednictwem: 

- sołtysa,  

- poczty elektronicznej na adres: prusice@prusice.pl,  

- poczty na adres Urząd Miejski w Prusicach, ul. Rynek 1, 55-110 Prusice. 

Druki dostępne są w Urzędzie Miejskim w Prusicach, na stronie internetowej gminy (www.prusice.pl)                  

lub u sołtysa. 

POUCZENIE 

Właściciele nieruchomości położonych na terenach nieskanalizowanych zgodnie z art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości                                   

i porządku w gminach zobowiązani są do: 

1.wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych,    

  spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych, 

2.gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, 

3.pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy  

  i przepisami odrębnymi. 

Wykonując powyższy obowiązek, właściciele nieruchomości są zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania  

z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi). 

Nieprzestrzeganie przepisów skutkować może: 

- karą grzywny do 5000 zł,  

- skierowaniem sprawy do sądu,  

- wydaniem decyzji nakazującej wykonanie powyższych obowiązków lub decyzji o tzw. wykonawstwie zastępczym.   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


