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                                                       ....................................................... 

                                                                                                                                                                          (Miejscowość i data ) 

                                                                                         Burmistrz Krosna Odrzańskiego 

                                                                        ul. Parkowa 1 

                                                                        66-600 Krosno Odrzańskie 

 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

DANE SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE 

Nazwisko i imię  

Adres  

Numer PESEL  

Liczba osób zamieszkujących posesję  

 

oświadczam, że nieczystości ciekłe pochodzące z gospodarstwa domowego stanowiącego 

moją własnością lub będącego w użytkowaniu, położonego w miejscowości 

…………….....................................................................nr budynku.................. na działce 

określonej numerem ewidencyjnym.....................są odprowadzane do: 

 gminnej sieci kanalizacyjnej 

 zbiorników bezodpływowych (szamb) 

 przydomowych oczyszczalni ścieków 

 nie są odprowadzane do szczelnych zbiorników ani do gminnej sieci kanalizacyjnej  

(Zaznaczyć właściwy kwadrat) 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI* 

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 

Pojemność (m3) 
 

Technologia wykonania zbiornika 

(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, 

zalewane betonem etc. -  typ przydomowej 

oczyszczalni) 
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Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiornika? 
 TAK  NIE 

Data zawarcia umowy (dd/mm/rr) 
 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu 

nieczystości  

 

Podać częstotliwość opróżniania zbiornika  

(m3/tydzień, miesiąc lub kwartał). W przypadku 

oczyszczalni podać ilość wywożonego osadu. 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości 
 

* Niepotrzebne skreślić 

Potwierdzam zgodność powyższych danych: 

 

…..........................................                                                …............................................. 

       (miejscowość i data)                                                                                          (czytelny podpis) 

 

POUCZENIE 

Burmistrz Krosna Odrzańskiego, informuje iż na podstawie  art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  gminy mają obowiązek prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Z związku z powyższym Burmistrz Krosna Odrzańskiego zwraca się do mieszkańców 
Gminy Krosno Odrzańskie o wypełnienie druku zgłoszenia dotyczącego posiadanego zbiornika 
bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, a następnie jak najszybsze 
dostarczenie go do Urzędu Miasta w Krośnie Odrzańskim, w terminie 14 dni od otrzymania druku. 

W przypadku nie złożenia wskazanego zgłoszenia Burmistrz Krosna Odrzańskiego 
będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli nieruchomości w celu ustalenia posiadanego 
zbiornika bezodpływowego bądź przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Druk zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków dostępny jest w siedzibie Urzędu Miasta Krosno Odrzańskie oraz na stronie 
internetowej www.czyste.krosnoodrzanskie.pl. 

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września  
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości, którzy pozbywają  
się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b 
nakazujący właścicielom nieruchomości utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie  
się nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, obowiązani  
są w razie kontroli do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych  
przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  
przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi. 

  

http://www.czyste.krosnoodrzanskie.pl/

