
INFORMACJA DOTYCZĄCA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

     Właściciele  nieruchomości  posiadający zbiorniki  bezodpływowe (szamba),
powinni  posiadać  umowy na  wywóz  nieczystości  ciekłych  (ścieków)  i  dowody
uiszczania opłat za tę usługę (rachunki, faktury VAT).

     Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach ( Dz. U.
z 2020 r., poz. 1493) właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się nieczystości ciekłych
są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych
przez  gminną  jednostkę  organizacyjną  lub  przedsiębiorcę  posiadającego  zezwolenie  na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
Ponadto art. 5 wyżej wymienionej ustawy wskazuje, że właściciel nieruchomości zapewnia
utrzymanie czystości i porządku przez m.in.: 

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych w sposób zgodny
z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, 

-  przyłączenie  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.                                                                                      

Za uchylanie się od obowiązków właściciel nieruchomości podlega karze grzywny.

   Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie
Wójta Gminy Krasnystaw na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych.  Lista  firm posiadających  pozwolenie
dostępna jest poniżej.

  Świadczenie  usług  wywozu  ścieków  bez  zezwolenia  na  mocy  art.  10  ust.  1 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze aresztu lub grzywny. Wylewanie
nieczystości  ciekłych  bezpośrednio  na  grunt  oraz  nieszczelne  szambo  grożą
zanieczyszczeniem  bakteriologicznym  i  chemicznym  wody  oraz  gleby.  Korzystanie
z nieszczelnego szamba jest bardzo niebezpiecznym procederem ponieważ większość bakterii
chorobotwórczych,  wraz  ze  ściekami  przedostają  się  do  gleby  i  wód  podziemnych.
Zanieczyszczenia  chemiczne powodują skażenie  terenu wokół  domu,  są  wchłaniane  przez
rośliny, w tym także warzywa w przydomowych ogródkach. Szkodliwe związki chemiczne
rozprzestrzeniają się także na większe odległości, skażając wody podziemne. Szkodzimy więc
sobie, rodzinie i wszystkim sąsiadom!



Podmioty świadczące usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krasnystaw :

1. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Zakręcie 124B,
22-300 Krasnystaw, tel. (82) 577 83 39

2. Usługi  Asenizacyjne  Krzysztof  Kowalczyk,  Fajsławice  279,  21-060
Fajsławice, tel. 502 370 303,

3. Przedsiębiorstwo  Gospodarki  Komunalnej  Sp.  z  o.o.,  ul.  Piekarskiego  3,
22-300 Krasnystaw, tel. (82) 576 23 76,

4. EKO Mariusz Piłat, Romanów 72, 22-375 Izbica, tel. 661 231 305,
5. WC Serwis Sp. z o.o., Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze,

tel. 801 133 088,
6. TOI  TOI  Polska  Spółka  z  o.o.,  ul.  Płochocińska  29,  03-044  Warszawa,

tel. (22) 614 59 79.


