ANKIETA
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA MSZANA DOLNA –
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na
nieruchomościach położonych na terenie Miasta Mszana Dolna zgodnie z art. 3ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz 1289, z
późn. zm.).
Wypełnioną ankietę należy złożyć w urzędzie Miasta Mszana Dolna, ul. Piłsudskiego 2, 34-730 Mszana
Dolna (Dziennik Podawczy), lub w pokoju 203 (Ochrona Środowiska).

Imię i nazwisko
właściciela/użytkownika
nieruchomości
Adres nieruchomości

Dz. ew. nr
Liczba osób zamieszkujących posesję

I. Ścieki odprowadzam do: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić brakujące pola)
DANE OBOWIĄZKOWE

1.

2.

sieci kanalizacji sanitarnej
zbiornika bezodpływowego
(szambo)

3.
przydomowej oczyszczalni
ścieków

Pojemność [m3]
Technologia wykonania
zbiornika (np. betonowy,
metalowy, poliestrowy)
Pojemność [m3]
Typ przydomowej oczyszczalni

II. Posiadam: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat, można zaznaczyć więcej niż 1 kwadrat)
DANE FAKULTATYWNE

własne ujęcie wody (studnia)

panele fotowoltaiczne

ORIENTACYJNA GŁĘBOKOŚĆ:

przyłącze do sieci wodociągowej

Pompę/y/ ciepła

kolektory słoneczne

kompostownik

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z późn. zm.) wyrażam
zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych wymaganej przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2).

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

...............................................................
(podpis)

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm) – Gminy prowadzą ewidencję:
1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
2. Przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się
komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Mając na uwadze powyższe mieszkańcy miasta zobowiązani są do wypełnienia „Ankiety dla właścicieli
nieruchomości z terenu Miasta Mszana Dolna – zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych”.
Na podstawie zgłoszenia Miasto sporządzi wymaganą przepisami prawa ewidencję zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ankietę zobowiązany jest wypełnić każdy
właściciel/użytkownik nieruchomości zlokalizowanej na terenie Miasta Mszana Dolna.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, jednym z obowiązków
właściciela nieruchomości jest zapewnienie utrzymania czystości i porządku przez m.in. przyłączenie
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a 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.
Ankieta składa się z dwóch części. Pierwsza część jest obowiązkowa i musi zostać wypełniona przez
każdego właściciela bądź użytkownika nieruchomości. Dane z pierwszej części posłużą do sporządzenia
i aktualizowania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
prowadzonej przez Miasto.
Druga część ankiety zawiera dane na temat rodzajów korzystania z wód oraz wykorzystywanych
instalacji (urządzeń) związanych z energią elektryczną i ogrzewaniem, opierających się na
odnawialnych źródłach energii.

