Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i
przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Augustów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 t. j.), gminy
mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne
(szamb) w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych
osadów ściekowych.
W związku z powyższym od dnia 22.09.2017 roku upoważniony przez Wójta Gminy Augustów
pracownik Urzędu Gminy Augustów rozpocznie w terenie prace w zakresie zbierania informacji
na temat zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, a także
kontrolę posiadania przez mieszkańców umów na wywóz nieczystości płynnych i rachunków
potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do
prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z terenu Gminy Augustów.
Informuje, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie. Podmiotami uprawnionymi do zawarcia
umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są
następujące przedsiębiorstwa:
1. Jan Markowski, 19-314 Kalinowo, ul. Mazurska 16, tel. 87 629 89 54, kom. 503 303 065
2. Zakład Usług Asenizacyjnych Henryk Stankiewicz, 16-300 Augustów, ul. Łazienna 56,
tel. 87 644 54 23, kom. 600 369 257,
3. MPO Sp. z o.o., 15-950 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 48 , tel. 85 676 83 00,
4. „Szambonurek” Wywóz nieczystości płynnych Robert Kotowski, 16-300 Augustów,
ul. Wilcza 22 d, tel. 607 790 089,
5. WC Serwis Sp. z o. o. Sp. K., 41-808 Zabrze, ul. Szybowa 2, tel. 32 278 45 31

Proszę mieszkańców o współpracę i udzielanie informacji niezbędnych do dokonania aktualizacji
ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Pouczam, iż zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego w sprawach o wykroczenia
oraz art. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
za uchylanie się od obowiązku właściciel nieruchomości podlega karze grzywny w wysokości
5.000 ,00 zł.
Wójt Gminy Augustów
Zbigniew Tadeusz Buksiński

Augustów, dnia …………
……………………………………………….
/Nazwisko i imię zgłaszającego/

……………………………………………….
/Adres zamieszkania /

……………………………………………….
/telefon kontaktowy /

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni
ścieków do ewidencji gminnej
W związku z obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków, wynikających z art. 3, ust. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2017r. poz. 1289 t. j.) zgłaszam eksploatację:
□ zbiornik bezodpływowy

□ przydomowej oczyszczalni ścieków

Właściciel użytkownik nieruchomości
Adres nieruchomości
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
Wyjaśnienia:
1) część I wypełnia właściciel, użytkownik nieruchomości, który na swojej nieruchomości posiada zbiornik bezodpływowy
(szambo),
2) część II wypełnia właściciel, użytkownik nieruchomości, który na swojej posesji posiada przydomową oczyszczalnię ścieków

CZĘŚĆ I
Dane techniczne zbiornika bezodpływowego
Pojemność (m³)
Technologia wykonania zbiornika (kręgi betonowe,
metalowy, poliestrowy, zalewany betonem,
jednokomorowe, dwukomorowe itp.)
Czy jest podpisana umowa z formą na opróżnianie
zbiornika?
Data zawarcia umowy?
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu
nieczystości
Data zawarcia umowy
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu
nieczystości
Częstotliwość opróżniania zbiornika (m³ / rok)
Data ostatniego wywozu nieczystości
Data oddania do użytku zbiornika
CZĘŚĆ II
Dane techniczne przydomowej oczyszczalni
Wydajność (m³ / dobę)
Technologia oczyszczania (z drenażem rozsączającym
itp.)
Termin uruchomienia oczyszczalni
Ilość wywożonego osadu
CZĘŚĆ III
Dodatkowe informacje
Objaśnienia
1)wypełnione zgłoszenie należy przekazać do Urzędu Gminy Augustów, dla sołtysa wsi lub wysłać pocztą na adres urzędu gminy

Potwierdzam zgodność powyższych danych

……………………………………………………………
Data i czytelny podpis

