
Szanowni Mieszkańcy, w związku z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na podstawie, których 

gmina została zobowiązana do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz przygotowaniem analizy technicznej planów rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dzierżoniów, 

zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie niniejszego formularza zgłoszenia. Zebrane dane pozwolą na uzupełnienie 

i aktualizację  danych zawartych w gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni 

ścieków oraz dokładniejszą kontrolę postępowania z nieczystościami ciekłymi, a także dadzą obraz potrzeb i możliwości 

odnośnie planów rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Dzierżoniów. Formularz zgłoszenia dotyczy wyłącznie 

nieruchomości zlokalizowanych  na terenie gminy, gdzie brak jest zbiorczej sieci kanalizacyjnej  oraz, gdzie budowa sieci jest 

technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona. Przedmiotowe zgłoszenie właściciel/użytkownik nieruchomości, 

zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 30 marca 2018 r. Zgłoszenie może być złożone w następujący sposób: 

1) w Urzędzie Gminy Dzierżoniów, ul Piastowska 1, 58-200 Dzierżoniów (Biuro Obsługi Klienta, pok. nr 122),  

2) u sołtysów,  

3) elektronicznie w formie zeskanowanego zgłoszenia na adres e-mailowy zbiorniki@ug.dzierzoniow.pl 
 

Wójt Gminy Dzierżoniów 

     Marek Chmielewski 

 

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

 

Lokalizacja  nieruchomości ……………………………………………………………………………………… 
(miejscowość, ulica, numer domu) 

Właściciel nieruchomości/użytkownik  ………………………………………………………………………….. 

Liczba osób zamieszkująca nieruchomość: ……………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania: …………………………………………………………………………………………….. 

Telefon:  …………………………………………………………………………………………………………. 

 

I. Dane dotyczące nieruchomości i sposobu zagospodarowania nieczystości ciekłych 

1. 
Czy na terenie nieruchomości prowadzona jest 

działalność gospodarcza, usługowa, publiczna, itp.? 
 TAK                      NIE 

2. 
Czy nieruchomość wyposażona jest w zbiornik 

bezodpływowy (szambo)? 

 TAK *                 NIE 
 

* Jeżeli TAK, należy wypełnić część II – Dane 

techniczne ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 

(SZAMBA) 

3. 
Czy nieruchomość wyposażona jest w przydomową 

oczyszczalnię ścieków? 

 TAK*                      NIE 

 

*Jeżeli TAK, należy wypełnić część III – Dane 

techniczne PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 

ŚCIEKÓW 

4. 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiornika bezodpływowego (szamba), a w przypadku 

przydomowej oczyszczalni na wywóz osadów 

ściekowych (nieczystości ciekłych)? 

 TAK *                     NIE 

 

* Jeżeli TAK należy wskazać firmę, z którą zawarta 

   jest umowa: 

 Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Dzierżoniowie 

 Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Bielawie 

 ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. w Pieszycach 

   (dawniej: Zakład Usług Komunalnych – Tadeusz Drozdowski) 

 Transport Samochodowy – Romuald Chromy, Burkatów 

 5. 

Wskazać częstotliwość opróżniania zbiornika 

bezodpływowego w ciągu roku   

 

  raz na tydzień 

  raz na miesiąc 

  raz na kwartał 

  inna (jaka?) ………………. 

W przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego 

osadu [m
3
] 

 

………………. [m
3
] 

6. 

Wskazać datę ostatniego wywozu nieczystości ciekłych 

ze zbiornika, a w przypadku oczyszczalni datę 

ostatniego wywozu osadów ściekowych  

……………………….. 



II. Dane techniczne ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) 

Pojemność zbiornika bezodpływowego [m
3
] …………………[ m

3
] 

Technologia wykonania zbiornika  

(zaznaczyć odpowiednie) 
 kręgi betonowe 

 metalowy 

 poliestrowy 

 zalewany betonem 

 żelbetowy 

 inne (jakie?)  ……………………….. 

Rok budowy 

(wskazać rok lub zaznaczyć odpowiednie) 
 rok ……………….. 

 przed rokiem 2001 r. 

 po roku 2001 r. 

III. Dane techniczne PRZYDOMOWEJ  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Przepustowość oczyszczalni [m
3
/dobę]            ………………………..[m

3
/dobę] 

Typ przydomowej oczyszczalni 

 …………………….. 

Sposób odprowadzania oczyszczonych ścieków 

z przydomowej oczyszczalni ścieków (np. do gruntu, do 

rowu, do wód, itp.) 
…………………….. 

Rok uruchomienia 
…………………….. 

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dzierżoniów, reprezentowana przez Wójta Gminy Dzierżoniów, ul. Piastowska 1, 

58-200 Dzierżoniów; 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków; 

3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do prowadzenie ww. ewidencji. 
 

 

 

 

 

…………………………………………………… 

  (podpis właściciela/użytkownika nieruchomości) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Pouczenie 
 

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 2017 r., poz. 1289 ze zm.) 

Gminy prowadzą ewidencję: 1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz  w celu opracowania planu rozwoju sieci 
kanalizacyjnej; 2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz  

w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

Mając na uwadze powyższe każdy właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie gminy Dzierżoniów zobowiązany jest do 

wypełnienia ZGŁOSZENIA DO GMINNEJ EWIDEMCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „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”. W myśl art. 6 ust. 1 

pkt 1 właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 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. 


