
 

 

Zawiadomienie dotyczące kontroli opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)                    

i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

Wójt Gminy Zbójno informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Gmina Zbójno 

zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji: 

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. 

W celu aktualizacji ewidencji, ponownie zwracam się z prośbą do mieszkańców Gminy Zbójno 

posiadających zbiorniki bezodpływowe lub oczyszczalnie przydomowe, o wypełnienie zgłoszenia (druk 

(zgłoszenia do pobrania: https://www.zbojno.pl/487,ochrona-srodowiska.html) dostarczenie 

elektronicznie na adres: komunalna@zbojno.pl lub bip@zbojno.pl lub osobiście po zakończeniu stanu 

epidemicznego do Urzędu Gminy  

 

Gmina Zbójno celem wywiązania się z zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku             

w gminach, zobowiązania jest do przeprowadzenia kontroli wszystkich istniejących na terenie 

gminy Zbójno zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Zakres 

kontroli zgodny będzie z ww. wymogami określonymi w ustawie.  

 

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przebywania na terenie swojej nieruchomości w 

trakcie kontroli, celem wskazania lokalizacji zbiornika bezodpływowego lub przydomowej 

oczyszczalni ścieków wraz z przedstawieniem umowy oraz rachunków potwierdzających wywóz 

nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zbójno. 

Do powyższej kontroli przystąpimy po zakończeniu stanu epidemicznego. Ponadto informujemy, że 

osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinny 

to uczynić niezwłocznie. 

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Zbójno na prowadzenie działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

L.P Nazwa przedsiębiorstwa Adres Telefon kontaktowy 

1. 
Przedsiębiorstwo Komunalne 

„KOMES” Sp. z o. o.              w 

Rypinie 

ul. Elizy Orzeszkowej 4 

87-500 Rypin 

54 280 24 61 

664 643 897 

2. 
Usługi transportowe 

TRANSTER 

ul. B. Prusa 7 

87-400 Golub-Dobrzyń 

56 683 20 60 
604 977 046 

3. 
Usługi Transportowe 

Andrzej Mazurkiewicz 

Skępsk 45 

87-400 Golub-Dobrzyń 

56 683 52 91 
785 338 588 

4. 
Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w Lipnie Sp. z o. o. 

Ul. Kardynała 

Wyszyńskiego 47  

87-600 Lipno 

608 028 310 

5.  
Miejski Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji Sp. z o.o. 

Ul. Mostowa 8B 

87-400 Golub-Dobrzyń 
56 683 24 36 

 

Jeżeli na terenie gminy usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych świadczą inne podmioty, to robią to bez wymaganego zezwolenia i nie należy 

korzystać z ich usług.  
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Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 

września 1996 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek 

utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku 

bezodpływowym lub w przydomowej oczyszczalni ścieków. Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 

6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. właściciel 

nieruchomości jest zobowiązany do udokumentowania, w formie umowy o korzystaniu z usług 

wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie takiej umowy i dowodów opłat za 

wykonywane usługi.  

Wobec powyższego należy mieć uregulowaną sprawę w zakresie gromadzenia nieczystości 

ciekłych i opróżniania zbiornika bezodpływowego i przydomowej oczyszczalni ścieków, gdyż nie 

wywiązywanie się z ww. obowiązków może podlegać karze grzywny.  


