
Zawiadomienie dot. kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)                           

i przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Wójt Gminy Sieroszewice informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2  ustawy                                     

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. 

poz. 250 j.t.), Gmina Sieroszewice zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji: 

 

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. 

W celu aktualizacji ewidencji, zwracam się z uprzejmą prośbą do mieszkańców Gminy 

Sieroszewice posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe,                           

o wypełnienie zgłoszenia i niezwłoczne dostarczenie do Urzędu Gminy osobiście, listownie,  

lub do sołtysów w terminie do 31 lipca 2016 r. 

Gmina Sieroszewice celem wywiązania się z zapisów ustawy  o utrzymaniu czystości                            

i porządku w gminach, zobowiązania jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich 

istniejących na terenie gminy Sieroszewice zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

Zakres kontroli zgodny będzie z ww. wymogami określonymi w ustawie. 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości 

w trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej 

oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem umowy oraz rachunków potwierdzających 

wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych z terenu Gminy Sieroszewice. 

Do powyższej kontroli przystąpimy z dniem 1 sierpnia 2016 r. 

Ponadto informujemy, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych powinny to uczynić niezwłocznie. 

 

 

 

 

 



Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są nw. przedsiębiorstwa: 

Lp. Przedsiębiorca 

1. Spółdzielnia Kółek Rolniczych; 63-405 Sieroszewice, Ostrowska 110 

2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna; 62-800 Kalisz, Bażancia 1a 

3. Jarantowski Szczepan; 62-800 Kalisz, Zakopiańska 12 

4. Zdziebkowski Tomasz; 63-400 Ostrów Wielkopolski, Cegłowa 26 

5. Cieśla Bogdan; 63-400 Ostrów Wielkopolski, Wtórek, Ostrowska 44b 

6. Opony Sobczyk S.C.; 63-400 Ostrów Wielkopolski, Franklinów 21a 

7. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mikstat; 63-510 Mikstat, Kaliska 34 

8. Firma Usługowa Kosz Sp. Z O.O.; 63-400 Ostrów Wielkopolski, Wylotowa 57 

9. Zakład Oczyszczania I Gospodarki Odpadami "MZO" S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski, 

Wiejska 18 

10. Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Eko Sp. Z O.O.; 62-800 Kalisz, Łódzka 19 

 

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz transport nieczystości ciekłych są nw. przedsiębiorstwa: 

Lp. Przedsiębiorca 

1. Zdziebkowski Tomasz; 63-400 Ostrów Wielkopolski, Cegłowa 26 

2. Opony Sobczyk S.C.; 63-400 Ostrów Wielkopolski, Franklinów 21a 

3. Spółdzielnia Kółek Rolniczych Mikstat; 63-510 Mikstat, Kaliska 34 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                    

z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 j.t.) na właścicielu nieruchomości 

spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości 

ciekłych w zbiorniku bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku     

w gminach z dnia 13 września 1996 r. właściciel nieruchomości jest zobowiązany do 

udokumentowania, w formie umowy o korzystaniu z usług wykonywanych przez 

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów 

opłat za wykonywane usługi. 

Wobec powyższego należy mieć uregulowaną sprawę w zakresie gromadzenia nieczystości 

ciekłych i opróżniania zbiornika bezodpływowego, gdyż nie wywiązywanie się z ww. 

obowiązków podlegać będzie karze grzywny w wysokości do 5000 zł zgodnie z Kodeksem 

postępowania w sprawach o wykroczenia i zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

 


