
Pouczenie 

Wójt Gminy Skrwilno informuje, iż 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 2012 r. 

poz. 391) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych 

 na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Skrwilno zwraca się z uprzejmą prośbą 

 do mieszkańców Gminy Skrwilno o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym 

zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków  

i dostarczenie do Sołtysa lub do Urzędu Gminy Skrwilno w terminie do 15 kwietnia 2013 r. 

Jednocześnie informuję, że w przypadku wykonywania kontroli posiadanych 

zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków będą sprawdzane 

umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. 
 

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

       Wójt Gminy w Skrwilnie 

       ul. Rypińska 7 

       87-510 Skrwilno 
 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

(SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI / 

UŻYTKOWNIK/  

INNA FORMA UŻYTKOWANIA* 

 

PESEL - osoby fizyczne 

REGON - firmy  

              

ADRES NIERUCHOMOŚCI, na której znajduje 

się zbiornik bezodpływowy (szambo)*/ 

przydomowa oczyszczalnia ścieków* 

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ  
BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ * 
TAK NIE 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI* 

/dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej/ 

POJEMNOŚĆ (m
3
) (szamba) /  

WYDAJNOŚĆ przydomowej oczyszczalni ścieków 

(m
3
/dobę)* 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 

(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane 

betonem etc. -  typ przydomowej oczyszczalni) 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 

OPRÓŻNIANIE  ZBIORNIKA? * 
TAK NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY  
NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 

USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI. 
 

PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 

ZBIORNIKA (m
3
 / tydzień, miesiąc lub rok). W 

przypadku przydomowej oczyszczalni podać ilość 

wywożonego osadu. 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU 

NIECZYSTOŚCI. 
 

* - niepotrzebne skreślić 
Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r 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 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 391 z 2012r.) 

 

………......……………………..    ………......…………………….. 
       Podpis właściciela     Data i podpis osoby przyjmującej zgłoszenie 

W przypadku zmiany danych w zgłoszeniu właściciel jest zobowiązany złożyć nowe 
oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 


