POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE,
DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM

ZGŁOSZENIE POSIADANIA
ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2016r.,poz.250 ze zm.)
Składający: Właściciele nieruchomości znajdujących się w granicach administracyjnych Gminy Brody, przez których
rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Miejsce składania: Urząd Gminy w Brodach, 68-343 Brody, ul. Rynek 2

A. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
(ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWY KWADRAT ):
□ właściciel nieruchomości
□ użytkownik wieczysty

□ współwłaściciel
□ zarządca nieruchomości

□ najemca, dzierżawca
□ posiadacz samoistny

□ inny

B.DANE IDENTYFIKACYJNE
B.1 OSOBA FIZYCZNA
Imię

Nazwisko

Drugie imię

B.3. POZOSTAŁE PODMIOTY
Nazwa pełna/ nazwa skrócona

B.4 DANE NIERUCHOMOŚCI
Miejscowość i ulica

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

-

B.5 ADRES DO KORESPONDENCJI, jeżeli inny niż adres nieruchomości z B.4
Miejscowość i ulica

Nr lokalu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Poczta

-

C. Oświadczam, że na terenie nieruchomości wskazanej w części B.4 znajduje się:

□ Zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych (szambo) o pojemności ……………. m2
□ Przydomowa oczyszczalnia ścieków. Rok budowy ………..
Informacje dodatkowe (niewymagane): …………………………..…………………………….
……………………………………………………………………….…………………….…….
D. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ OŚWIADCZENIE
Imię

Nazwisko

Data wypełnienia

Podpis składającego

____ - ____ - ______
dzień

miesiąc

rok

OBJAŚNIENIA DO ZGŁOSZENIE POSIADANIA ZBIORNIKA
BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Formularz jest przeznaczony dla właścicieli nieruchomości położonych w Gminie Brody.
Przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub
użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością
Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości wypełniać komputerowo lub ręcznie,
dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem
Dla każdej nieruchomości należy złożyć odrębne oświadczenie.
Podstawa prawna:
Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 250):
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;
Art. 5 ust. 1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:
- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, 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;
przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli
nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania
określone w przepisach odrębnych (pkt. 2);
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (pkt. 3a) ;
-pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (pkt.3b)

