URZĄD GMINY I MIASTA W KLECZEWIE

pl. Kościuszki 5, 62-540 Kleczew
Tel: +48 63 27 00 900

Kleczew, 09.08.2016 rok

Szanowni Mieszkańcy,
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) – Gmina powinna prowadzić
ewidencję zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w celu
kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej w Gminie.
Porządkując obecną sytuację oraz eliminując procedery nielegalnego zrzutu ścieków,
zwracam się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z niniejszym pismem i wypełnienie
załączonej ankiety.
Na podstawie wypełnionych przez Państwa ankiet, Gmina sporządzi wymaganą przepisami
prawa ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
Zebrane dane pozwolą na dokładniejszą kontrolę postępowania z nieczystościami ciekłymi
oraz dadzą obraz potrzeb w perspektywie najbliższych lat, odnośnie budowy nowych
odcinków kanalizacji sanitarnej.
Ankiety dostępne będą u sołtysów, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Kleczew (Biuro
Obsługi Interesanta lub pok. 204) oraz na stronie internetowej gminy www.bip.kleczew.pl.
Przedmiotowe ankiety każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest przekazać w
nieprzekraczalnym terminie do 30 września 2016 r. Wypełnione i podpisane ankiety
można dostarczyć w następujący sposób:
1. w Urzędzie Gminy i Miasta Kleczew (Biuro Obsługi Interesanta lub w pok. 204)
2. u sołtysów,
3. elektronicznie w formie skanu na adres mailowy: ugim@kleczew.pl.

W przypadku zmiany danych w terminie 14 dni należy złożyć ponownie ankietę.

Mając na celu dobro ogółu oraz naszego lokalnego środowiska, wobec właścicieli
nieruchomości, będą prowadzone kontrole zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Kontroli poddane zostaną zawarte umowy oraz dowody
uiszczania opłat (faktury, rachunki, paragony) za usługę odbioru ścieków lub serwisu
przydomowej oczyszczalni ścieków. W skrajnych przypadkach zostaną przeprowadzone
kontrole przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu celem zlokalizowania nielegalnych
włączeń lub nieprawidłowości eksploatacji. Za nieprawidłowe pozbywanie się nieczystości
ciekłych grozi kara grzywny. W myśl art. 10 ust. 2, 2a, 3 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach: „Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 - podlega
karze grzywny. Postępowanie w powyższych sprawach toczy się według przepisów Kodeksu
postępowania w sprawach o wykroczenia".
Ponadto informuję, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z usług z
firm posiadających stosowne zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Kleczew. Z firmą taką
należy podpisać umowę i po każdorazowym usunięciu nieczystości, odebrać rachunek,

fakturę lub paragon. Jest on potwierdzeniem korzystania z usług uprawnionej firmy oraz
dowodem legalnego pozbywania się nieczystości płynnych. Prosimy zwrócić uwagę, by na
rachunkach podana była data oraz ilość nieczystości płynnych wyrażoną w m3. Dowody
wywozu należy przechowywać przez okres 2 lat.
Na terenie Gminy i Miasta Kleczew zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków
i transportu nieczystości ciekłych posiadają następujące firmy:
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Przedsiębiorca
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o.; 62540 Kleczew, ul. Rzemieślnicza 21
Zakład Oczyszczania Terenu "Bakun" Andrzej Bakun; 62-513
Krzymów, Roztoka 6
Wiliński Łukasz; 62-541 Budzisław Kościelny, ul. Kaliska 6

Kwiatkowska Renata; 62-540 Kleczew, Budzisław Kościelny, ul.
Wilczyńska 20
Bąkowski Jan; 62-436 Orchowo, ul. Mikołaja Reja 10
ZEN-TRANS, transport osobowy, ciężarowy, Rzyski Zenon; 62-438
Orchowo, Słowikowo 1

Telefon

Obszar działalności

(63) 2701-400

teren Gminy i Miasta Kleczew

(63) 249 39 98

teren Gminy i Miasta Kleczew

(63) 268-12-40

miejscowości Tręby, Grabce,
Adamowo
teren Gminy Kleczew

(63) 268-10-04
609-478-490
667-688-081

teren Gminy Kleczew
teren Gminy Kleczew

Ponadto informuję, że budowa przydomowej oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 29, ust. 1,
pkt 3 Prawa budowlanego, nie wymaga pozwolenia na budowę, w przypadku gdy dobowa
przepustowość nie przekracza 7,5 m3/d. Konieczne jest jednakże zgłoszenie w Starostwie
Powiatowym w Koninie- Wydziału Architektury i Budownictwa zamiaru przeprowadzenia
takich prac.
W myśl Prawa wodnego w warunkach zwykłego korzystania z wód, przydomowe
oczyszczalnie nie wymagają pozwolenia na budowę, jednak z uwagi na fakt, że zaliczane są
do urządzeń mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, wymagają zgłoszenia
zamiaru ich eksploatacji właściwemu organowi. Eksploatujący oczyszczalnię zobowiązany
jest do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia
eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli burmistrz w terminie 30 dni od dnia
doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
Wymagane dokumenty do zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków:
 wniosek – zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego w ramach zwykłego
korzystania z wód (formularz wniosku dostępny w Biurze Obsługi Interesanta lub na
stronie internetowej www.bip.kleczew.pl)
 mapka sytuacyjno-wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni,
 certyfikat spełnienia norm jakości odprowadzanych ścieków otrzymany od producenta
oczyszczalni ścieków,
 potwierdzenie dokonania zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni
ścieków złożonego do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego
w Koninie;
Burmistrz Gminy i Miasta Kleczew
/-/ Marek Wesołowski

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI
Z TERENU GMINY I MIASTA KLECZEW-

zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
W związku z obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
wynikającym z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.
Dz. U 2016, poz. 250 ze zm.), proszę o wypełnienie i podpisanie poniższej ankiety i przekazanie do sołtysa wsi,
Urzędu Gminy i Miasta w Kleczewie (pok. 204 lub Biuro Obsługi Interesanta) lub elektronicznie w formie
skanu na adres mailowy: ugim@kleczew.pl
1

NAZWISKO I IMIĘ właściciela nieruchomości

2

ADRES ZAMIESZKANIA właściciela
nieruchomości

3

Nr geodezyjny działki

4
5

LICZBA OSÓB ZAMIESZUKJĄCYCH POSESJĘ

A. Sposób zagospodarowania ścieków bytowych 1)

Zbiornik bezodpływowy

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

6

POJEMNOŚĆ (m3)

8

Przepustowość przydomowej oczyszczalni
ścieków [m3/d]

7

9
10
11

Uwagi:
B. Zbiornik
bezodpływowy
(szambo)

TECHNOLOGIA WYKONANIA zbiornika
bezodpływowego (np. kręgi betonowe,
zbiornik metalowy, poliestrowy, betonowy)
lub przydomowej oczyszczalni ścieków
(mechaniczno-biologiczny z drenażem
rozsączającym, mechaniczno-biologiczna z
odprowadzaniem do wód, inna)

Data rozpoczęcia eksploatacji zbiornika
bezodpływowego/ przydomowej oczyszczalni
ścieków 2)

X

Data ostatniego opróżniania zbiornika/
usunięcia osadu ściekowego

Data ostatniego czyszczenia filtra w przypadku
przydomowej oczyszczalni ścieków

X

C. Przydomowa
oczyszczalnia
ścieków

12
13

Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu
roku
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę
wywozu nieczystości

1) Proszę zaznaczyć krzyżykiem w jaki sposób są zagospodarowywane ścieki bytowe.
2) W przypadku rozpoczęcia eksploatacji przed 1986r. wpisać w rubryce powyżej 30 lat
Potwierdzam zgodność powyższych danych. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z
2016r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

…………………………………………………

(data)

……………………………………………………….

(czytelny podpis właściciela)

