
        

 

…........................., dnia …....................... 

 

 

 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI  

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

Właściciel nieruchomości / 

Użytkownik/  

Inna forma użytkowania* 

 

 

Adres nieruchomości 

 

 

 

Liczba osób zamieszkujących posesję  

Budynek podłączony jest do sieci 

kanalizacyjnej * 

 

TAK 

 

 

NIE 

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego / oczyszczalni* 

/dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej/ 

Pojemność (m
3
) 

 
 

Technologia wykonania zbiornika 

(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, 

zalewane betonem etc. -  typ przydomowej 

oczyszczalni) 

 

Czy jest podpisana umowa z firmą na 

opróżnianie zbiornika? * 
 

TAK 

 

NIE 

Data zawarcia umowy 

 
 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 

wywozu nieczystości. 
 

 

 

Podać częstotliwość opróżniania zbiornika  

(m
3
 / tydzień, miesiąc lub rok). W przypadku 

oczyszczalni podać ilość wywożonego osadu. 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości.  

* - właściwe zakreślić 

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych 

(Dz. U. Nr 101 poz. 926 z 2002r z późn.zm.) 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. Nr 391 z 2012r.) 

 

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

        
     Podpis właściciela 

 

 



 

 

 

 

Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb). 

 

Od listopada 2016 roku Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne, na zlecenie Gminy 

Gniewino (zgodnie z podpisaną obustronnie umową, z dnia 1 października 2016 roku) będzie 

przygotowywało ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) na terenie gminy 

Gniewino. Jest to obowiązek ustawowy Gminy. W związku z powyższym do właścicieli 

posesji, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjnej zostaną dostarczone ankiety, które 

będą podstawą do sporządzenia ewidencji „szamb”. W ankiecie zawarte będą informacje  

o posesji i podstawowe dane o zbiorniku do gromadzenia ścieków. Po zebraniu ankiet, 

powołana w tym celu komisja będzie weryfikować dane, które zostały w nich zawarte. 

 W przypadku braku ankiety z danej posesji, komisja dotrze do posesji w celu 

przeprowadzenia kontroli „szamba”.  Prosimy więc o rzetelne wypełnienie ankiet, co pozwoli 

na skrócenie pracy zespołu powołanego do sporządzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych. 

Ankiety będzie można otrzymać: od sołtysów, od inkasenta GPK, w biurze GPK  

w Kostkowie lub pobrać ze strony internetowej: www.gpk-kostkowo.pl. 
 


