ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) i/lub
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
DANE SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE

Nazwisko i imię
Adres
Numer PESEL
Liczba osób zamieszkujących posesję
Oświadczam, iż nieczystości ciekłe pochodzące z nieruchomości stanowiącej moją własność lub będącej
w
użytkowaniu,
położonej
w
miejscowości
…………….......................................................
nr budynku.................., na działce określonej numerem ewidencyjnym..................... są odprowadzane do*:
 gminnej sieci kanalizacyjnej
 zbiornika bezodpływowego (szambo)
 przydomowa oczyszczalnia ścieków
 nie są odprowadzane do szczelnego zbiornika bezodpływowego, przydomowej oczyszczalni ścieków
oraz sieci kanalizacyjnej
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO

(dot. wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)
Pojemność m3
Technologia wykonania zbiornika
poliestrowy, zalewane betonem etc.)

(kręgi

betonowe,

metalowy,

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie zbiornika*

TAK

NIE

Data i numer umowy na opróżnianie zbiornika (szambo)
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu nieczystości
Podać częstotliwość opróżniania zbiornika (m³/tydzień, miesiąc lub rok)
Podać datę ostatniego wywozu nieczystości
DANE TECHNICZNE OCZYSZCZALNI

(dot. wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)
Wydajność (m³/dobę)
Technologia oczyszczalni (z drenażem rozsączającym, roślinna, itp.)
Termin uruchomienia oczyszczalni
Szacunkowa ilość wywożonego osadu (m³/rok)
*- zaznaczyć właściwe
Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r., poz. 922) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia, zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2, ewidencji zbiorników
bezodpływowych wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289).

Potwierdzam zgodność powyższych danych

…....................................................
(data i czytelny podpis)
Druk oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków można pobrać w Biurze Związku
Celowego Gmin MG-6 w Gorzowie Wlkp., ul. Warszawska 6, lok. Nr 106 lub ze strony internetowej www.zcg.net.pl w zakładce pliki do pobrania
oraz w siedzibach Urzędów Gmin będących uczestnikami Związku Celowego Gmin MG-6 bądź u sołtysów.
Wypełniony druk oświadczenia o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) lub przydomowej oczyszczalni ścieków można dostarczyć
osobiście lub listownie do Biura Związku Celowego Gmin MG-6, lub do właściwego dla swojej miejscowości Urzędu Gminy będącej uczestnikiem
Związku Celowego Gmin MG-6, bądź za pośrednictwem sołtysów.
W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel/użytkownik nieruchomości jest zobowiązany złożyć nowy druk oświadczenia zgłoszenia
zbiornika bezodpływowego i/lub przydomowej oczyszczalni ścieków w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

