
Obowiązki opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i zgłaszania przydomowych oczyszczalni ścieków  

oraz konsekwencje ich niewypełnienia !!! 

    W związku z przeprowadzaną analizą opróżniania zbiorników bezodpływowych za okres od 1.01.2015 r.                          

do 30.06.2017 r. w celu określenia częstotliwości i ilości wywożonych nieczystości ciekłych z gospodarstw 

domowych, stwierdzono na części nieruchomości brak opróżniania zbiornika bezodpływowego lub zbyt niską 

częstotliwość jego opróżniania.    

    Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością zapewniającą 

niedopuszczenie do jego przepełnienia. Powinna odpowiadać objętości zbiornika oraz przybliżonej ilości zużytej 

wody do celów bytowych (z pominięciem wody zużywanej np. do podlewania czy w przypadku rolników do celów 

gospodarczych). Wywóz nieczystości ciekłych należy dokumentować z przedsiębiorcą posiadającym stosowne 

zezwolenie Burmistrza Miasta Pasym na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

oraz należy przechowywać dowody płacenia za ww. usługi i okazywać je na każde wezwanie organu kontrolującego. 

Fakt okresowego wywożenia danej ilości nieczystości ciekłych przez uprawniony do tego podmiot powinien być 

potwierdzony średnią ilością zużywanej wody w danym okresie na cele bytowe, w celu określenia rzetelności 

danych dotyczących częstotliwości wywozu szamba, a także zapobieżenia jego nielegalnemu wylewaniu. 

      Zabronione jest stosowanie nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych do nawożenia pól. Zawartość 

szamba to ścieki bytowo-gospodarcze, a nie nawóz, który na pola uprawne może być wylewany. Ścieki z szamba to 

siedlisko bakterii, wirusów  niebezpiecznych dla zdrowia, np. bakterie E. coli i Salmonella.  Tego typu ścieki, 

oprócz bakterii kałowych, mogą zawierać pochodzące z detergentów substancje, które dostają się 

do gleby i wód gruntowych, powodując ich skażenie. 

     W przypadku braku dokumentów potwierdzających okresowe wywożenie nieczystości ciekłych prowadzone                   

są dwa postępowania: 

1. Postępowanie karne – zgodnie z Kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawą                        

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wysokość mandatu wystawianego przez funkcjonariusza policji dla 

właścicieli nie realizujących opróżniania zbiornika bezodpływowego wynosi do 500 zł, a w przypadku skierowania 

sprawy na drogę sądową kara grzywny do 5000 zł. 

2. Postępowanie administracyjne – zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Burmistrz 

Miasta Pasym wydaje z urzędu decyzję, w której ustala obowiązek uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych, wysokość podwyższonej opłaty, terminy uiszczania, a także sposób i terminy udostępnienia 

zbiornika w celu jego opróżnienia. Decyzja podlega rygorowi natychmiastowej wykonalności, a ewentualne kwestie 

egzekucji opłaty podlegają pod ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

     W przypadku dalszych wątpliwości, co do przestrzegania przepisów w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych, zgodnie z posiadaną ewidencją,  poszczególni właściciele nieruchomości zostaną zawiadomieni                  

o terminie przeprowadzenia przedmiotu oględzin oraz okazania  ww. dokumentów. 

      Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest instalacją, która musi być zgłoszona do Burmistrza Miasta 

Pasym  na 30 dni przed rozpoczęciem jej użytkowania, a gdy jest już eksploatowana to należy ją zgłosić w terminie                      

6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem (art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska). 

Formularz zgłoszenia jest dostępny na stronie www.pasym.pl w zakładce Odpady komunalne i nieczystości ciekłe. 

W przypadku nie zgłoszenia takiej instalacji lub eksploatacji niezgodnie ze złożoną informacją, zgodnie z art. 342 i 

361 w/w ustawy, zastosowanie ma Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz nałożenie przez 

funkcjonariusza policji grzywny do 500 zł, a w przypadku skierowania sprawy na drogę sądową kara grzywny               

do 5000 zł. Ponadto osady ściekowe z przydomowej oczyszczalni ścieków muszą być wywożone z częstotliwością 

określoną w instrukcji eksploatacji.  

       Proszę o poważne potraktowanie sprawy. 

 

           Burmistrz Miasta Pasym 
                     /- / Cezary Łachmański  


