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Zgłoszenie właścicieli nieruchomości z terenu miasta Rybnika do ewidencji 

zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                         

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) gminy mają obowiązek 

prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie 

poniższego zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Miasta w Rybniku lub przesłanie                    

za pośrednictwem operatora pocztowego na adres Urzędu Miasta Rybnika, ul. Bolesława 

Chrobrego 2, 44-200 Rybnik lub za pośrednictwem ePUAP. Istnieje możliwość 

umieszczenia formularza we wrzutomacie, ustawionym przed wejściem do budynku                  

od strony ul. Miejskiej. Formularz należy złożyć niezwłocznie w terminie 14 dni od 

daty powstania obowiązku tj. od kiedy nieruchomość jest zamieszkała lub od kiedy 

powstają na niej nieczystości ciekłe. 

Uwaga: do wypełnionego zgłoszenia dołącz kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą 

posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 

ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz kopię dowodów uiszczania tych opłat 

(w przypadku zbiorników bezodpływowych dotyczy wykonania czterech ostatnich usług, 

w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy ostatniej usługi). 

Forma władania nieruchomością (wybierz właściwe) 

□ właściciel □ współwłaściciel □ użytkownik wieczysty □ zarządca □ inna (jaka?) ………… 

Imię i nazwisko/ nazwa właściciela/ 

współwłaścicieli nieruchomości 
 

Adres nieruchomości  Rybnik, ul. …………………..…….. nr domu …. 

Nr działki ewidencyjnej  

obręb ewidencyjny 

Nr działki   ………………………                              

Obręb (dzielnica) ……………………... 

Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość 
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Sposób użytkowania nieruchomości 

Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość 

□ mieszkalny 

□ usługowy 

□ przemysłowy 

□ inny (jaki?) ………………………… 

Sposób odprowadzania nieczystości ciekłych (wybierz właściwe) 

1.  Sieć kanalizacyjna  

 

  Hydroinstal Sp. z o.o. ul. Jastrzębska 12, 44-253 Rybnik 

  „BEST-EKO” Sp. z o.o. ul. Gwarków 1, 44-240 Żory 

  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
w Rybniku ul. Pod Lasem 62, 44-240 Rybnik 

  
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
ul. Marklowicka 15, 44-300 Wodzisław Śląski  

2.  Zbiornik bezodpływowy (szambo) 

 

Liczba zbiorników  

Czy jest podpisana umowa 
z firmą na opróżnianie 
zbiorników? 

  Tak 

  Nie 

Nazwa podmiotu 
upoważnionego do 
usuwania nieczystości 
ciekłych 

 

Pojemność zbiornika [m3]  

Częstotliwość opróżniania 
zbiornika 
(na tydzień/miesiąc/rok) 

 

Data ostatniego odbioru  

3.   Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

 
Typ przydomowej 
oczyszczalni* 

 mechaniczno – biologiczna z drenażem rozsączającym 

 mechaniczno – biologiczna z odprowadzaniem do wód 

 mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym 

 mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód 

 inna (jaka?) ……………………………………... 
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Przepustowość 

oczyszczalni [m3/dobę] 

 do 5 m3/dobę 

 powyżej 5 m3/dobę 

Częstotliwość wywozu 

osadu (na tydzień/ miesiąc/ 

rok) 

 

Rodzaj i zakres 

prowadzonej działalności 

 na potrzeby własnego gospodarstwa domowego 

 inny nie związany z funkcją mieszkaniową 

(jaki?)…………………………………… 

Data wypełnienia: 

 

Czytelny podpis (imię i nazwisko): 

 

 

Informacja: 

1. Gminy, stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (zwanej dalej „ustawą”), są zobowiązane prowadzić 

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. 

2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy, właściciele nieruchomości mają obowiązek: 

1) przyłączenia 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; 

2) gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 

3) pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 

oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami 

odrębnymi. 
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3. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy, właściciel, który pozbywa się nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadów 

z przydomowej oczyszczalni ścieków, jest obowiązany do udokumentowania w formie 

umowy korzystanie z takich usług poprzez okazanie takiej umowy oraz dowodów 

uiszczania opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.). 

4. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy - podlega karze 

grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy. Postępowanie w takich sprawach toczy się 

według przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w zakładce: 

Obowiązek informacyjny (RODO) na stronie BIP Urzędu Miasta Rybnika 

oraz w Kancelarii Urzędu. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod@um.rybnik.pl 


