
 

 Gołańcz, dnia …………………2015 r. 
 

 Burmistrz Miasta i Gminy Gołańcz 

 ul. doktora Piotra Kowalika 2 

 62-130 Gołańcz 
 

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI 
a) ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), 

b) PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

* niepotrzebne skreślić 
 

Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest również: współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne 

i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także podmioty władające nieruchomością. 
 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., 

poz. 1182 z późn. zm.) 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 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.). 
 

W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel jest obowiązany złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 dni od daty 

nastąpienia zmiany. 
 

Potwierdzam zgodność powyższych danych: 
 

 

………......…………………….. 
podpis właściciela 

 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI/UŻYTKOWNIK/ 

INNA FORMA UŻYTKOWANIA*  

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 
 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚĆ  

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ* 
TAK NIE 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI* 

POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (m
3
)  

WYDAJNOŚĆ (m
3
/dobę) – w przypadku przydomowej 

oczyszczalni ścieków  

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 

(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane 

betonem etc. /typ przydomowej oczyszczalni) 
 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA?* 
TAK NIE 

NUMER I DATA ZAWARCIA UMOWY  

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 

USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

 

 
CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA 

(m3/tydzień, miesiąc, kwartał lub rok). 
W przypadku przydomowej oczyszczalni podać ilość 

wywożonego osadu oraz częstotliwość wywozu w ciągu 

roku. 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI  

W przypadku braku zbiornika bezodpływowego/ 

oczyszczalni przydomowej, należy podać: 

 gdzie są gromadzone nieczystości płynne 

 

 

 przewidywany termin wykonania zbiornika  
 jeżeli nieruchomość została lub zostanie w 

najbliższym czasie podłączona do sieci 

kanalizacyjnej, należy podać termin przyłączenia 
 



 

 

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 (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., Nr 1399 z późn. zm.) „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(…)”. 

Mając powyższe na uwadze, proszę właścicieli nieruchomości, którzy nie są przyłączeni do sieci 

kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku oświadczenia i dostarczenie go do Urzędu Miasta i Gminy 

Gołańcz, ul. doktora Piotra Kowalika 2, do pokoju nr 10 lub Biura Obsługi Interesantów, w terminie do 13 

listopada 2015 r. 

 

Urząd Miasta i Gminy Gołańcz 

ul. doktora Piotra Kowalika 2 

62-130 Gołańcz 

(Druk oświadczenia jest zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz) 
 

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach „1) Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: … 2) 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 oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; 

przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona 

w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;”. 

W myśl art. 6 ust. 1 „1. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych … są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez: 1) gminną 

jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych …”. 
 

Informuję się, że w przypadku przeprowadzenia kontroli posiadanych zbiorników bezodpływowych należy 

okazać stosowną umowę lub dowody uiszczania opłat (faktury, rachunki, paragony) za tą usługę. 
 


