ANKIETA
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY TARNOWIEC –
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na
nieruchomościach położonych na terenie Gminy Tarnowiec zgodnie z art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz 250 )
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Gminnym Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu
Sp. z o.o. lub u sołtysa wsi w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2017.

Imię i nazwisko
właściciela/użytkownika
nieruchomości
Adres nieruchomości
Liczba osób zamieszkujących posesję

I. Ścieki odprowadzam do: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić brakujące pola)
DANE OBOWIĄZKOWE

1.

2.

3.

Posiada sieć kanalizacji sanitarnej
zbiornika bezodpływowego
(szambo)

przydomowej oczyszczalni ścieków

TAK

NIE

Pojemność [m3]
Technologia wykonania
zbiornika (np. betonowy,
metalowy, poliestrowy)
Pojemność [m3]
Typ przydomowej oczyszczalni

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922.) wyrażam zgodę na
przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych wymaganej przepisami ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2).

...............................................................
(miejscowość i data)

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

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki
Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. prowadzi 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 mieszkańcy gminy zobowiązani są do wypełnienia „Ankiety dla właścicieli
nieruchomości z terenu Gminy Tarnowiec – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych”. Na
podstawie zgłoszenia Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o.
sporządza wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni ścieków. Ankietę zobowiązany jest wypełnić każdy właściciel/użytkownik nieruchomości
zlokalizowanej na terenie Gminy Tarnowiec.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków
właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a 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.

