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ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

IMIĘ I NAZWISKO
WŁAŚCICIELA / UŻYTKOWNIKA 
NIERUCHOMOŚCI

ADRES NIERUCHOMOŚCI

NIERUCHOMOŚĆ WYPOSAŻONA 
JEST W:

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 
(SZAMBO)

PRZYDOMOWĄ 
OCZYSZCZALNIĘ 
ŚCIEKÓW

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO 
SIECI KANALIZACYJNEJ

TAK NIE

DANE TECHNICZNE 
Zbiornika bezodpływowego Przydomowej oczyszczalni ścieków

Pojemność (m3)

Technologia wykonania 
zbiornika (np. 
betonowy, metalowy, 
poliestrowy)

Typ przydomowej 
oczyszczalni ścieków

Przepustowość 
(m3/dobę)

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015r., poz. 2135 z późn. zm.)  
wyrażam zgodę  na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia zgodnie z art.  3  ust. 3  pkt 1  i  2  ewidencji  zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wymaganych przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.).

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

POUCZENIE

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  (Dz. 
U. z 2016 r., poz. 250) – dalej ucpg, gminy prowadzą ewidencję:

− Zbiorników bezodpływowych  w celu kontroli  częstotliwości  ich opróżniania oraz w celu opracowania planu 
rozwoju sieci kanalizacyjnej.

− Przydomowych oczyszczalni  ścieków w celu kontroli  częstotliwości i  sposobu pozbywania się komunalnych 



osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
W myśl art. 5 ust. 1. pkt. 2 i art. 6 ust. 1 ucpg, 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  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

Wykonując ww. obowiązek, właściciele nieruchomości są obowiązani do udokumentowania w formie umowy 
korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub 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).

Ponadto w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Katowice obowiązują następujące 
zapisy dotyczące nieczystości ciekłych:

− nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości zużytej wody i 
w  sposób  gwarantujący,  że  nie nastąpi  wypływ ze  zbiornika,  zwłaszcza  wynikający  z  jego  przepełnienia, 
wykluczający zanieczyszczenie gleby, wód podziemnych i powierzchniowych oraz zapobiegający powstawaniu 
procesów gnilnych w zbiorniku, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał,

− zakazuje się wprowadzania nieczystości ciekłych: a) do gruntu na nieruchomości własnej lub poza nią, b) do 
urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych od odprowadzania wód opadowych, c) do rowów melioracyjnych i 
odwadniających oraz do cieków wodnych,

− właściciele nieruchomości nieprzyłączeni do istniejącej sieci kanalizacyjnej, obowiązani są do pozbywania się 
nieczystości ciekłych, zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych poprzez zlecenie usługi ich opróżnienia 
przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na taką działalność,

− zbiorniki  do  gromadzenia  nieczystości  ciekłych  muszą  być  zlokalizowane  w  sposób  umożliwiający  ich 
opróżnienie przez pojazd asenizacyjny przedsiębiorcy.


