
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Smyków 

Informuję, że w czerwcu 2022 roku pracownicy Urzędu Gminy Smyków rozpoczną kontrole 

nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe 

oczyszczalnie ścieków.  

Podczas kontroli właściciele nieruchomości zostaną poproszeni o okazanie umowy oraz 

dowodów potwierdzających opłatę za wywóz nieczystości ciekłych. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                 

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) do obowiązku Gminy Smyków należy, prowadzenie 

ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kontroli 

ich funkcjonowania i częstotliwości opróżniania. 

Przypominam, iż  zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Smykow w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Smyków: 

    zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny być opróżniane przez 

wyspecjalizowane firmy, posiadające stosowne zezwolenie, z częstotliwością 

zapewniającą nieprzepełnienie zbiornika bezodpływowego, a częstotliwość ta zależna 

jest od ilości zużytej wody, 

 

     zbiorniki przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny być opróżniane z osadów 

ściekowych przez wyspecjalizowane firmy posiadające stosowne zezwolenie,                             

z częstotliwością zapewniającą prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni, określoną  

w instrukcji eksploatacji. 

Należy pamiętać, że jeśli przy danej nieruchomości wybudowana została sieć kanalizacji 

sanitarnej, to zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

właściciel tej nieruchomości ma obowiązek przyłączenia się do kanalizacji. Jedynym 

wyjątkiem są nieruchomości wyposażone w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą 

wymagania określone w przepisach odrębnych. 

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Smyków (wykaz dostępny na stronie 

internetowej www.bip.smykow.pl –   w zakładce „ochrona środowiska”. 

 

Właściciele nieruchomości, którzy nie spełnili obowiązków wynikających  z ustawy, tj. nie 

podpisali umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadu z przydomowych 

oczyszczalni ścieków – powinni to uczynić niezwłocznie. 

 

Jednocześnie przypominam, że pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania sprawach                                

o wykroczenia.  

 

 Wójt Gminy Smyków 
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http://www.bip.smykow.pl/

