Urząd Gminy Wola Mysłowska
Referat Gospodarki, Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
21-426 Wola Mysłowska 57
tel. (25) 754 25 22 wew. 30
oc@wolamyslowska.com.pl

Wola Mysłowska, dnia ………………………..
OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA NIERUCHOMOŚCI
O UŻYTKOWANIU ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH,
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
ORAZ SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzona jest zgodnie
z obowiązkiem nałożonym zapisem art. 3 ust. 3 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm. )
Nazwisko i imię właściciela/użytkownika
nieruchomości (lub nazwa)
Adres zamieszkania właściciela/użytkownika
nieruchomości

□ właściciel
□ użytkownik
□ inny (podać jaki) …………………….…………………………..

Tytuł prawny do nieruchomości *)
Adres nieruchomości
Liczba osób zamieszkałych na nieruchomości
Nr geodezyjny działki

A) Rodzaj istniejącej infrastruktury do gromadzenia i odprowadzania ścieków *)
(podać wszystkie istniejące urządzenia niezależnie, czy są użytkowane, czy nie)

1) Przyłącze do sieci kanalizacyjnej → patrz punkt B

□
zainstalowane □
zainstalowane □
zainstalowane □
zainstalowane

2) Zbiornik bezodpływowy (szambo) → patrz punkt C
3) Przydomowa oczyszczalnia ścieków → patrz punkt D
4) Inna ....................................................................................................................

□
eksploatowane □
eksploatowane □
eksploatowane □
eksploatowane

B) Sieć kanalizacyjna
Budynek podłączony jest do sieci kanalizacyjnej,
do której odprowadzane są ścieki bytowe:

TAK

□

NIE

□

C) Zbiorniki bezodpływowe (jeśli są eksploatowane)
(pojemność zbiorników podać oddzielnie dla każdego zainstalowanego rodzaju zbiornika, a w przypadku gdy liczba
zbiorników jest większa niż jeden pojemność podawać oddzielnie dla każdego z nich - np. 2x5 m3; 1x5 m3 + 1x6m3 itp.)

Konstrukcja zbiornika bezodpływowego
1. zbiornik jednokomorowy
2. zbiornik dwukomorowy
3. zbiornik trzy komorowy

□
□
□

Liczba zbiorników

Pojemność zbiorników
[m3]

1. ...............................

1. ..................................

2. ...............................

2. ..................................

3. ...............................

3. ..................................

Wykonanie zbiornika (materiał)

Uszczelnienie dna zbiornika (rodzaj)

□
□
□

1. kręgi betonowe
2. metalowy (cysterna)
3. poliestrowy (tworzywo sztuczne)

4. inny .............................................................................................

beton
materiał ceramiczny

□
□

inne ...............................................................................
brak uszczelnienia

□

Średnia częstotliwość opróżniania zbiorników w ciągu roku:
Data ostatniego opróżniania zbiornika:
Czy podpisano umowę z firmą na opróżnianie zbiornika
bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych
do stacji zlewnej (TAK/NIE)?
Dane podmiotu upoważnionego do usuwania
nieczystości ciekłych (z którym zawarto umowę):
Nr umowy na odbiór nieczystości ciekłych:
D) Przydomowe oczyszczalnie ścieków (jeśli są eksploatowane)
Typ przydomowej oczyszczalni

Producent oczyszczalni, model

□
□
□
□

1. mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym
2. mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem do wód
3. mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym
4. mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód

5. inna (jaka) ..............................................................................................................
Przepustowość oczyszczalni [m3/d]:
Rok uruchomienia:
1. grunt (drenaż rozsączający)
Odbiornik ścieków oczyszczonych:

2. rów melioracyjny
3. inny (jaki)

□
□

....................................................................................................

Nr pozwolenia wodnoprawnego jeśli jest wymagane:
Sposób zagospodarowania osadu ściekowego:
Częstotliwość usuwania i ilość usuwanego osadu w ciągu roku:
Data ostatniego usunięcia osadu ściekowego:
* zaznaczyć odpowiednie

….................................................................
(podpis właściciela/użytkownika nieruchomości)

