Urząd Gminy w Świekatowie
ul. Dworcowa 20 A, 86-182 Świekatowo
tel. 52 33 22 280

DEKLARACJA W ZAKRESIE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH
Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
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 2019 r., poz. 2010 ze zm.)

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości (nazwa)
Adres zamieszkania właściciela nieruchomości
Imię i nazwisko użytkownika nieruchomości (nazwa)
Liczba osób zamieszkujących posesję
Adres nieruchomości, nr geodezyjny działki
Sposób zagospodarowania ścieków bytowych
Uwagi:
Zbiornik bezodpływowy (szambo)
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Inny...
Zbiorniki bezodpływowe
kręgi betonowe
metalowy
Technologia wykonania zbiornika

poliestrowy
zalewane betonem
inne...

Uszczelnienie dna zbiornika

TAK

NIE

TAK

NIE

Pojemność zbiornika bezodpływowego (szamba)
Czy została podpisana umowa z firmą na opróżnianie
zbiornika (szamba)?
Data i nr zawarcia umowy z firmą na opróżnianie zbiorników
(szamb)
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu
nieczystości
Podać częstotliwość opróżniania zbiornika (m³/tydzień,
miesiąc lub rok)
Data ostatniego wywozu nieczystości (proszę o dołączenie
kserokopii rachunku/faktury za ostatni wywóz nieczystości

Przydomowe oczyszczalnie ścieków
mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym
mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem do wód
mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym
Typ przydomowej oczyszczalni*

mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód
inna (jaka)...

Producent oczyszczalni, model, pojemność
Przepustowość oczyszczalni (m³/d)
Rok uruchomienia oczyszczalni
grunt (drenaż rozsączajacy)
Odbiornik ścieków oczyszczonych*

rów melioracyjny
inny (jaki)...

Nr pozwolenia wodnoprawnego jeśli jest wymagane
Sposób zagospodarowania osadu ściekowego
Data ostatniego usunięcia osadu ściekowego
(rachunek/faktury wywozu osadu ściekowego –kopia w
załączeniu)
Częstotliwość usuwania osadu w ciągu roku

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu prowadzenia zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2
ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, wymaganych przepisami ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.)
* - zaznaczyć prawidłową odpowiedź
Świekatowo, dnia........................................................

.....................................
Podpis właściciela

