
 

Informacja 

dot. obowiązujących przepisów w zakresie zbiorników 

bezodpływowych 
 

1. Zgodnie z §9 zapisami uchwały Nr XIV/119/2016 Rady Gminy Porąbka  z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka, właściciel nieruchomości 

nieskanalizowanej jest zobowiązany do opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) z częstotliwością 

zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia - lecz nie rzadziej niż 1raz na 6miesięcy. 

2. Zgodnie z §2 oraz uchwały Nr XXXII/277/2017 Rady Gminy Porąbka z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie 

określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na 

terenie nieruchomości ciekłych, udokumentowanie wykonania obowiązku pozbywania się zebranych na terenie 

nieruchomości nieczystości ciekłych następuje przez okazanie rachunków, faktur VAT, paragonów za usługi 

wywozu nieczystości ciekłych, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę 

posiadającego zezwolenie Wójta Gminy Porąbka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, jeżeli z dokumentów tych wynika bieżące 

wykonywanie tego obowiązku. Dokumenty księgowe, o których mowa powyżej powinny zawierać co najmniej 

następujące dane nazwa sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy, datę, ilość odebranych nieczystości 

ciekłych w m3 oraz kwotę uiszczonych należności. 

3. Zgodne z art.5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

 właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 

- 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. 

- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych. 

- pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w 

sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi. 

4. Zgodne z § 35  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, zbiorniki bezodpływowe na nieczystości 

ciekłe, doły ustępów nieskanalizowanych oraz urządzenia kanalizacyjne i zbiorniki do usuwania i gromadzenia 

wydalin pochodzenia zwierzęcego powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z 

zamykanym otworem do usuwania nieczystości i odpowietrzenie wyprowadzone co najmniej 0,5 m ponad 

poziom terenu. 

 


