
WÓJT GMINY

O B W I E S Z C Z E N I E

w  sprawie:   EWIDENCJI  ZBIORNIKÓW  BEZODPŁYWOWYCH  (SZAMB)  ORAZ
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GRUNWALD

Zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i  porządku  w gminach,  dalej  ustawa  UCPG (t.  j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  2010)  gminy mają
obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb)
oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym, informuję mieszkańców o obowiązku złożenia załączonego zgłoszenia
o  posiadanym  zbiorniku  bezodpływowym  (szamba)  lub  przydomowej  oczyszczalni  ścieków
i dostarczenie  do  sekretariatu  Urzędu  Gminy  Grunwald  w  Gierzwałdzie   lub  do  sołtysa
w terminie  do 21 lutego 2020 roku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Grunwald w Referacie Gospodarki Komunalnej
i  Mieszkaniowej,  na  stronie  internetowej  gminy  (www.gminagrunwald.biuletyn.net)  
w zakładce Obieszczenia i  Ochrona Środowiska oraz na profilu " Facebook" Urzędu Gminy
Grunwald  (https://pl-pl.facebook.com/GrunwaldGmina/)  i  Wójta  Gminy Grunwald  (https://pl-
pl.facebook.com/SzczepkowskiA/).

Wójt  Gminy  Grunwald  informuje,  że  w  przypadku  niedopełnienia  wyżej  wymienionego
obowiązku,  będą  prowadzone  kontrole  w  zakresie  sposobu  postępowania  z  powstającymi
ściekami  na  terenie  nieruchomości  niepodłączonych  do  sieci  kanalizacyjnej,  dla  których  nie
zostaną złożone zgłoszenia.

Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 6 ust 1 z dnia 13 września 1996 r. Ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się 
z  terenu nieruchomości  nieczystości  ciekłych  są  obowiązani  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, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Informujemy, iż osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie.

WÓJT GMINY

    /-/ Adam Szczepkowski

http://www.gminagrunwald.biuletyn.net/


ZGŁOSZENIA 

ZBIORNIÓW BEZODPŁYWOWYCH NA NIECZYSTOŚCI PŁYNNE (SZAMB) ORAZ 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GRUNWALD

Imię i nazwisko:............................................................................................................

Adres nieruchomości:...................................................................................................

Ścieki odprowadzam do: (ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT I WYPEŁNIĆ 
BRAKUJĄCE DANE)

1. sieci kanalizacyjnej           

2. zbiornika bezodpływowego
         (SZAMBO)

Pojemność (m³)  …........................................
Technologia wykonania  zbiornika (zaznacz właściwe): 

betonowy,
poliestrowy,
metalowy,
inny ………

3. przydomowej oczyszczalni 
       ścieków

Pojemność (m³) …..........................................................

Przepustowość 
(m³/dobę)

..............................................................

Typ oczyszczalni ..............................................................

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27.04.2016  r.  oświadczam,  że  przyjąłem/przyjęłam  do  wiadomości  klauzulę  informacyjną
dotyczącą przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze przetwarzania danych w administracji publicznej.

.....................................                                                     …..............................................
                           (data)                                                                    (podpis)                            


