OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Składający oświadczenie:*  Właściciel
nieruchomości;  Użytkownik wieczysty;
 Inna forma dysponowania nieruchomością

imię i nazwisko

Adres nieruchomości
Numer ewidencyjny działki/obręb
Liczba osób zamieszkujących posesję
Oświadczam, iż na terenie ww. działki do gromadzenia nieczystości ciekłych posiadam:*  Zbiornik
bezodpływowy (szambo);  Przydomową oczyszczalnie ścieków;  Nie posiadam
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO /OCZYSZCZALNI (niepotrzebne skreślić)
Pojemność (m3)
Technologia wykonania zbiornika
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane
betonem itp.)/ Typ przydomowej oczyszczalni

Czy jest podpisana umowa
opróżnienie zbiornika?*

z

firmą

na

 TAK

 NIE

Data zawarcia umowy
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę
wywozu nieczystości.
Podać częstotliwość opróżniania zbiornika
(m3/ miesiąc, kwartał lub rok).
W przypadku oczyszczalni podać ilość
wywożonego osadu (m3/rok).
Data ostatniego wywozu nieczystości.
*Zakreślić właściwy kwadrat

W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel jest zobowiązany złożyć nowe oświadczenie w terminie
14 dni od daty nastąpienia zmiany.
Potwierdzam zgodność powyższych danych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2016r. poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia, zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), ewidencji
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
…………………………………………

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

data

Pouczenie
Wójt Gminy Wojciechów 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 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) gminy mają obowiązek
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków.
W związku z powyższym Wójt Gminy Wojciechów zwraca się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy
Wojciechów o wypełnienie druku oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub
przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Wojciechów (budynek Agronomówki pok.
nr 7) lub do sołtysa właściwego ze względu na położenie nieruchomości w terminie nieprzekraczalnym do dnia
30 marca 2017 r.
W przypadku nie złożenia oświadczenia tutejszy Urząd Gminy będzie zobowiązany do przeprowadzenia
kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe. Podczas kontroli będą sprawdzane
umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.
Jeżeli zaistnieje konieczność kontroli gospodarstw w zakresie odprowadzania ścieków w pierwszej
kolejności kontrolowane będą gospodarstwa, których właściciele nie złożyli oświadczenia.
Druk oświadczenia można pobrać w Urzędzie Gminy Wojciechów budynek Agronomówka pok. nr 7 oraz
na stronie internetowej Urzędu Gminy Wojciechów – www.wojciechow.pl

