INFORMACJA
dla posiadaczy szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków
Burmistrz Książa Wlkp. informuje, że od dnia 1 kwietnia 2016 r. rozpoczyna się
kontrola wybranych nieruchomości, które nie są podłączone do sieci
kanalizacyjnej, pod kątem spełnienia wymogów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Książ Wlkp., dotyczących częstotliwości, zasad i sposobu usuwania
nieczystości ciekłych.
Zgodnie z zapisami ww. ustawy i regulaminu zbiorniki bezodpływowe winny być opróżniane
z częstotliwością i w sposób gwarantujący niewystępowanie wypływów ze zbiornika, wynikających z jego
przepełnienia. Każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania korzystania z usług
w zakresie odbierania nieczystości ciekłych poprzez okazanie umowy i dowodów płacenia za usługę
wywozu. Brak udokumentowanego wywozu nieczystości ciekłych będzie skutkować konsekwencjami
finansowymi lub decyzjami administracyjnymi o dokonaniu wywozów zastępczych.

Kontrola dotyczy okresu od 1 stycznia 2015 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250):
Art. 3 „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;
3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli
nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy.”.
Art. 5 ust. 1 pkt 3a „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez gromadzenie nieczystości ciekłych w
zbiornikach bezodpływowych”.
Art. 5 ust. 1 pkt 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez pozbywanie się zebranych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.
Art. 6 ust. 1 „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w
art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru
działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2
- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.”.
Informuję również, że zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie naszej gminy posiadają następujące firmy:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

„STRALECH” Leszek Stępa – tel. (61) 28 22 505
Tapicerstwo Handel-Usługi J. Pacholski – tel. (61) 28 75 668
CLIPPER Sp. z o. o. Przedstawicielstwo Poznań – tel. (61) 811 65 39
„JARGOS” Jarosław Wojtysiak – tel. 507 029 286
Wywóz Nieczystości Zdzisław Muślewski – tel. 513 435 912
P.U.H. BROMAST – tel. (61) 28 73 442

I tylko te firmy mogą opróżniać szamba na terenie naszej gminy.

