KARTA USŁUGI
w sprawie: zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)
lub przydomowych oczyszczalni ścieków
OŚ.0143.10.2021.AW
Urząd Miejski w Kluczborku
Opracował/a:
ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Agnieszka Wierzbicka
18.02.2021r.

tel. 77 418 14 81 do - 85 (centrala)
fax. 77 418 22 30
www.kluczbork.eu

data

podpis

Zatwierdził/a:
Bożena Stempel
18.02.2021r.
data

podpis

WYDZIAŁ ODPOWIEDZIALNY :
Wydział Ochrony Środowiska i Leśnictwa
Pokój 125 (I piętro)
tel.: 77 418 14 81 wewn.: 228
INFORMACJE:
Należy złożyć wniosek zgłoszenia, który powinien zawierać:
1) Dane identyfikacyjne:
a) właściciela nieruchomości / użytkownika,
b) adres nieruchomości,
c) telefon kontaktowy.
2) Dane techniczne zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej
oczyszczalni ścieków:
a) pojemność (m3),
b) technologia wykonania zbiornika (kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy,
zalewane betonem etc.) lub typ przydomowej oczyszczalni,
c) informacja na temat podpisania umowy z firmą na opróżnianie zbiornika:
- data zawarcia umowy,
- nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu nieczystości,
d) częstotliwość wywozów nieczystości (ilość poróżnień / miesiąc, kwartał,
rok).
Miejsce składania wniosku - w punkcie kancelaryjnym – pokój 133
OPŁATY:
Brak opłaty za zgłoszenie
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie

TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak
PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
WZÓR ZGŁOSZENIA:
W załączeniu
UWAGI DODATKOWE:
1) Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji
przydomowych oczyszczalni ścieków.
2) Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela
nieruchomości, które nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, na której
zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia
ścieków.
3) Przez właściciela nieruchomości - rozumie się także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością.
4) Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy
korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich
umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Wersja:1
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