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ANKIETA
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PARZĘCZEW
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach
położonych na terenie Gminy Parzęczew zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 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.)
Imię i nazwisko
właściciela/użytkownika
nieruchomości
Adres nieruchomości
Liczba osób zamieszkujących
posesję

Ścieki odprowadzane są do: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić brakujące pola)
1.

sieci kanalizacji sanitarnej
Pojemność [m3]

2

zbiornika bezodpływowego
(szambo)

betonowy
z tworzywa sztucznego
inny

Technologia
wykonania
zbiornika
Pojemność [m3]

3.

z drenażem rozsączającym

przydomowej oczyszczalni
ścieków

Typ przydomowej
oczyszczalni

z filtrem (złożem)
piaskowym lub żwirowym
biologiczna
inna

dane nieobowiązkowe (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat)
własne ujęcie wody (studnia)
panele fotowoltaiczne
orientacyjna głębokość:
przyłącze do sieci wodociągowej
kolektory słoneczne

Pompę/y/ ciepła
kompostownik

Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Parzęczewie.
Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Parzęczew. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności
urzędowych. Masz prawo do dostępu, sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych. Więcej informacji znajdziesz na
stronie www.parzeczew.pl w zakładce RODO ochrona danych osobowych.

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

………………………..…………………
(podpis)
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EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.):
1. Gminy prowadzą ewidencję:


zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;



przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się
komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej.

2. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest m.in.:


zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m. in. przyłączenie nieruchomości do
istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, 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; przyłączenie nieruchomości do
sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w
przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach
odrębnych;



gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;



pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

Ankieta jest obowiązkowa i musi zostać wypełniona przez każdego właściciela bądź użytkownika
nieruchomości. Dane posłużą do sporządzenia i aktualizowania ewidencji zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej przez Gminę oraz w celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.

