
                …………………, dnia .......................... 
 

Gmina Solec nad Wisłą 

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą 

 

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych 

oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej 

 

W związku z obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków, wynikających z art. 3, ust. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, poz. 250) zgłaszam eksploatację: 

 

□  zbiornika bezodpływowego   □  przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

Właściciel nieruchomości / użytkownik  

                      ( imię i nazwisko)  

 

Adres nieruchomości / nr ewidencyjny działki 

 

 

Numer telefonu  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

Budynek podłączony jest do sieci * 

 

     sieci kanalizacyjnej  

     sieci wodociągowej 

Część I    Dane techniczne zbiornika bezodpływowego 

Liczba użytkowanych zbiorników (szt.)   

Pojemność (m
3
), ……………..m

3
 

Data oddania do użytku zbiornika  

Technologia wykonania  

zbiornika bezodpływowego* 

 

- z kręgów betonowych, - metalowy,  

- poliestrowy, - zalewany betonem, 

- jednokomorowy, dwukomorowy,  

- inne …………………………. 

Czy jest podpisana stała umowa z firmą na  

opróżnianie zbiornika i transport nieczystości do 

stacji zlewczej ? * 

  Tak 

 

  Nie 

Data zawarcia umowy  

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 

opróżniania zbiornika bezodpływowego i 

transportu nieczystości ciekłych  

 

Częstotliwość opróżniania oraz ilość 

wywożonych nieczystości w m
3
 / kwartał lub rok) 

………….m
3
/kwartał 

………….m
3
/rok 

Data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych  

Część II:  Dane techniczne przydomowej oczyszczalni 

Wydajność (m
3
/dobę) ..………m

3
 

Technologia oczyszczalni (typu wierzbowego,  z 

drenażem rozsączającym, studnia chłonna itp.) 
 

Termin uruchomienia oczyszczalni  

Częstotliwość oraz ilość wywożonego osadu w 

m
3
 / kwartał lub rok) 

………….m
3
/kwartał 

………….m
3
/rok 

Część III:  Dodatkowe informacje 

 

 

* właściwe podkreślić 
Zgodnie z art. 23. Ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 

wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Solec nad Wisłą w celu prowadzenia ewidencji 

zbiorników bezodpływowych wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016, 

poz. 250). 

Zgłoszenie należy przekazać do Urzędu Gminy w Solcu nad Wisłą, Sołtysa lub wysłać pocztą na adres Urzędu 

Gminy . 

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych       .......................................................................... 

       Czytelny podpis właściciela 


