Szanowni Mieszkańcy,
Niniejszym informuję, 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. 2017 r. poz. 1289 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych (szamba) oraz
ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Aktualne ewidencje prowadzone przez Urząd są
podstawą do opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
Wobec powyższego prosimy wszystkich mieszkańców Gminy Świerklaniec o wypełnienie
i składanie zgłoszeń, które posłużą do aktualizacji prowadzonych przez tutejszy Urząd ewidencji
zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni
ścieków. Zgłoszenia, załączone do niniejszego ogłoszenia, należy wypełnić i złożyć do tutejszego
Urzędu w terminie do 30.11.2017 r.
Jednocześnie poniżej zamieszczamy listę firm posiadających uprawnienia do zawarcia
umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świerklaniec. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mają obowiązek zawarcia umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz w razie kontroli okazania dowodów uiszczania opłat za te usługi.
1. Alba Południe Polska sp. z o.o., 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Starocmentarna 2,
tel. (32) 396-92-00;
2. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o., 41-902 Bytom ul. Arki Bożka 25,
tel. (32) 281-40-85;
3. Toi Toi Polska sp. z o.o., 03-044 Warszawa ul. Płochocińska 29, tel. (22) 614-59-79;
4. Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach, 42-625 Ożarowice ul. Staszica 1,
tel. (32) 284-00-77;
5. Remondis Tarnowskie Góry sp. z o.o., 42-600 Tarnowskie Góry ul. Nakielska 1-3,
tel. (32) 285-46-10; (32) 769-10-69;
6. Kamra-Trans Wiktor i Rafał Kamińscy sp. j., 42-674 Zbrosławice ul. Fabryczna 9A,
tel. 507 172 318; 603 771 439;
7. Prywatny Zakład Oczyszczania Miasta Strach sp. z o.o sp.k. Waldemar Strach,
42-274 Konopiska ul. Przemysłowa 7, tel. (34) 329-92-29;
8. M.A.R. Stanisław Muc, 42-625 Ożarowice ul. Przysieki 9, tel. 693 400 709;
9. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Agnieszka Blochel,
42-622 Świerklaniec ul. Polna 72A, tel. (32) 284-44-75;
10. Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjno-Handlowe Ekorobud s.c. Jan Wróbel, Werner
Drzyzga, 41-940 Piekary Śląskie ul. Bytomska 145, tel. (32) 767-91-00;
11. Remondis Gliwice sp. z o.o., 44-100 Gliwice ul. Kaszubska 2, tel. (32) 231-08-58;
12. W.P.T.U.P.H. Andrzej Frączek, 42-625 Ożarowice ul. Stawowa 10, tel. (32) 284-03-63;
607 215 052;
13. Centrum Handlowo-Magazynowe Andrzej Dyląg, 42-600 Tarnowskie Góry
ul. Zagórska 159, tel. 608 319 228;
14. Zakład Usługowo-Handlowy Jar-Rol Jarosław Piątek, 42-622 Orzech ul. Nakielska 18c,
tel. 502 593 637;
15. WC Serwis Śląsk sp. z o.o., 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 10, tel. (32) 278-45-31;
16. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Tarnowskich Górach,
42-600 Tarnowskie Góry ul. Opolska 51, tel. (32) 784-02-00;
17. Banax Teodor Banaś, 42-620 Nakło Śląskie ul. Główna 41, tel. 792 460 778;
18. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świerklańcu, 42-622 Świerklaniec ul. Młyńska 3,
tel. (32) 284-46-17.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Podstawa prawna

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. 2017 r. poz. 1289 ze zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości płynnych (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków

Miejsce składania zgłoszenia

Urząd Gminy Świerklaniec
ul. Młyńska 3
42-622 Świerklaniec

Termin składania zgłoszenia

Do 30.11.2017 r. oraz przy składaniu pierwszej deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

I. DANE ADRESOWE
Właściciel nieruchomości

Adres nieruchomości,
nr ewid. działki
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość
II. DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
ŚCIEKI ODPROWADZAM (właściwie zaznaczyć kwadrat oraz wypełnić dane)
1.

Do sieci kanalizacyjnej

2.
Do zbiornika bezodpływowego (szambo)

TAK

NIE

Pojemność (m3) ...........................

Technologia wykonania zbiornika (zaznaczyć właściwe):
betonowy
3.
Do zbiornika bezodpływowego (szambo) wspólnego dla - poliestrowy
- metalowy
budynku wielorodzinnego
- inny ...........................

4.
Do przydomowej oczysz- Pojemność (m3)
czalni ścieków
Przepustowość (m3/dobę)
Typ 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
(m3 / tydzień, miesiąc lub rok).
W przypadku oczyszczalni
podać ilość wywożonego osadu.
Data ostatniego wywozu
nieczystości

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016
poz. 922 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia zgodnie z
art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ewidencji wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2017 poz. 1289 ze zm.
Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. z 2002 r.
nr 101, poz. 926 ze zm.) informuję, iż:
1.
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Świerklaniec z siedzibą w
Świerklańcu, ul. Młyńska 3,
2.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencji zbiorników bezodpływowych ( szamb )
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
3.
posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, podanie danych
osobowych jest niezbędne w celu stworzenia ewidencji zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks Karny
( Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 z późn. zm.) oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą.

Potwierdzam zgodność powyższych danych:
………......……………………..
Data i podpis właściciela

