
 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
W celu stworzenia gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych, zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1
września 1996r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 
wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do
przesłanie pocztą na adres: Urząd Gminy Puchaczów
można uzyskać w Referacie Rolnictw, Ochrony 
(81)75-75-012 wew. 37, (81)75-75-057 

Nazwisko i imię właściciela/użytkownika
nieruchomości  (nazwa) 

Adres nieruchomości 

Liczba osób zamieszkujących posesję

Numer ewidencyjny działki 

Ścieki odprowadzam do:

1.          Zbiornika bezodpływowego (SZAMBO)

2.       Przydomowej oczyszczalni ś

Technologia wykonania zbiornika ( zaznacz 
właściwe) 
 

Pojemność (m3) 

Podać częstotliwość opróżniania zbiornika 
(m3 / tydzień, miesiąc lub rok). 

 

Urząd Gminy Puchaczów

Ankieta informacyjna

CJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ewidencji zbiorników bezodpływowych, zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1

r. poz. 250) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , prosimy o
do Urzędu Gminy Puchaczów, pokój nr 7 (budynek USC ,

d Gminy Puchaczów, ul Lubelska 22, 21-013 Puchaczów. Szczegółowe informacje 
Referacie Rolnictw, Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej , pokój nr 7 lub pod nr. telefonu 

 

żytkownika 
.....................................................................................

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

cych posesję .....................................................................................

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

cieki odprowadzam do: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)

Zbiornika bezodpływowego (SZAMBO)  

Przydomowej oczyszczalni ścieków 

Zbiorniki bezodpływowe  

Technologia wykonania zbiornika ( zaznacz 
      Betonowy 
      Metalowy 
      Poliestrowy 
       Inny ...............................................

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

niania zbiornika  .....................................................................................

Urząd Gminy Puchaczów 

Ankieta informacyjna 

CJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBA) 

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ewidencji zbiorników bezodpływowych, zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 

dku w gminach , prosimy o dokładne 
kój nr 7 (budynek USC ,I piętro) albo 

. Szczegółowe informacje 
nr 7 lub pod nr. telefonu 

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

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

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

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

) 

Inny ............................................... 

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

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



 

Typ oczyszczalni (proszę zaznaczy
właściwy kwadrat) 

Pojemność (m3) 

Przepustowość (m3/dobę) 

Odbiornik ścieków oczyszczonych 

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie 

ewidencji zbiorników bezodpływowych

utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

  

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

                        miejscowość i data            

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze
gminach  (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) –
1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli 
rozwoju sieci kanalizacyjnej. 
2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli cz
osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci k

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czysto
właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czysto
istniejącej sieci kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomoś
oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania o

Uzyskane dane posłużą do sporządzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 
ścieków prowadzonej przez Gminę.  

 

Urząd Gminy Puchaczów

Ankieta informacyjna

Przydomowe oczyszczalnie  

ę zaznaczyć 
       Mechaniczno-biologiczna z drenaż
       Mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem do wód
       Mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozs
      Mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód

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

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

1. Grunt ( drenaż rozsączający) 
2. Rów melioracyjny 
3. Inny ( jaki) ......................................

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2015 r. poz. 2135) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia 

ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni,  wymaganej przepisami ustawy o 

czystości i porządku w gminach. 

 

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

 

 
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czysto

– Gminy prowadzą ewidencję: 
Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu 

ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania si
ciekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z
ci jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie nieruchomo

kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
enie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomow

cieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych. 
ądzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

Urząd Gminy Puchaczów 

Ankieta informacyjna 

biologiczna z drenażem rozsączającym 
biologiczna z odprowadzaniem do wód 

Mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym 
żem do wód 

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

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

...................................................... 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

moich danych osobowych w celu prowadzenia 

wymaganej przepisami ustawy o 

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

nia 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w 

niania oraz w celu opracowania planu 

ci i sposobu pozbywania się komunalnych 

dku w gminie, jednym z obowiązków 
ączenie nieruchomości do 

kanalizacyjnej, a w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
ci ciekłych lub w przydomową 

dzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 


