
SZANOWNI MIESZKANCY!

Bardzo serdecznie dziękuję Wszystkim Mieszkańcom Gminy, którzy w terminie do dnia
28 1?itego 2023 r. złożyli ankiety - zgłoszeiiia do obowiązkowej ewidencji zbiomików
bezodpływowycli dla właścicieli iiieruchomości z terenu Gminy Jasienica,

Zebraiie dane pozwolą nam wypełnić ristawowy obowiązek wynikający z art. 3 ust. 3
pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) w którym jest zapisane, że gminy mają
obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków.

I)rzypominam, że kaźdy właściciel nierrichomości iiaterenie gminy Jasienica
wyposażoiiej w zbiomik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków oraz
podłączoiiej do kanalizacji sanitarnej powinien złożyć akh?ialne zgłoszenie do wyżej
wymienionej ewidencji prowadzoiiej przez Gminę.

W związku z powyższym jeszcze raz zwracam się do wszystkich właścicieli
niemchomości na terenie Gminy Jasienica, których nieruchomości są wyposażone
w zbiorniki bezodpływowe lubaprzydomowe oczyszczalnie ścieków bądź posiadają
podłączeiiie do sieci kanalizacji saiiitarnej, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia
o wypełnienie tego obowiązku, tj. dokonanie zgłoszenia dotyczącego posiadanego
zbiomika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków oraz podłączenia do
sieci kanalizacji sanitarnej do dnia 20 marca 2023 r.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Jasienica oraz na stronie Gminy
Jasienica, www.jasienica.pl w zakładce Ochrona środowiska, Wywóz nieczystości
ciekłych.

Pragnę Paiistwi?i przypomnieć, że każdy właściciel iiieri?ichomości posiadający zbicimik
bezodpływowy bąd?ź przydomową oczyszczalnię ścieków zgodnie z art. 6 ust. 1 ww.
ustawy od roku 2001 ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na
opróżiiianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych
oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jasienica oraz
okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te ushigi podczas kontroli.

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanej umowy z firmą posiadającą zezwolenie na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ?tib
osadiiików w instalacjacli przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości
ciekłych iia terenie Gminy Jasienica, powinny to zrobić w jak najszybszym terminie.

Wykaz przedsiębiorców posiadaiących aktualne zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróźniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jasienica


