Gmina Dębowa Kłoda
21-211 Dębowa Kłoda 116A

……………………………… dnia…………

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI
ZBIORNIKOW BEZODPLYWOWYCH (SZAMB),
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Właściciel nieruchomości/ Użytkownik /
Inna forma użytkowania*
Adres nieruchomości
Liczba osób zamieszkujących posesję;

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego / przydomowej 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? *
Data zawarcia umowy
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę
wywozu nieczystości.
Podać częstotliwość opróżniania zbiornika
m3 (miesiąc / tydzień, kwartał lub rok).W
przypadku przydomowej oczyszczalni podać
ilość wywożonego osadu.

TAK

NIE

Data ostatniego wywozu nieczystości.
* - właściwe zakreślić
Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. (tzw. rozporządzenie RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych wymaganej przepisami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.).

………………………………………………….
Podpis właściciela

POUCZENIE
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 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.). wójt zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych na terenie gminy. `
Mając powyższe na uwadze, proszę właścicieli nieruchomości o wypełnienie druku
oświadczenia i niezwłoczne dostarczenie osobiście lub listownie do Urzędu Gminy
w Dębowej Kłodzie, 21-211 Dębowa Kłoda 116 A.
Druk oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy Dębowa
Kłoda www.debowakloda.pl w zakładce aktualności ,
Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku
przez 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 oczyszczalnie ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w
przepisach odrębnych. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków
spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych. '
W myśl art. 6 ust 1 wyżej cytowanej ustawy właściciele nieruchomości, którzy
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do
udokumentowania w formie umowy korzystania z usług przez okazanie takiej umowy lub
dowodów uiszczania opłat (np. faktur, rachunków, itp.) za te usługi.
W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt telefoniczny pod nr tel. 83 355 75 78,
83 355 70 10 , lub 786-111-678

