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Dotyczy: Ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

w oparciu o art.  24 ust.  3 Ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku z
późniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 16, poz. 95), zwracam się do Pana Prezydenta z interpelacją w
następującej sprawie. 

Unijna  dyrektywa  dotycząca  oczyszczania  ścieków  komunalnych  zobowiązuje  do
wyposażenia wszystkich aglomeracji w system zbierania ścieków komunalnych oraz do poddania
tych ścieków skutecznemu oczyszczeniu przed ich odprowadzeniem. "Zgodnie z postanowieniami
Traktatu Akcesyjnego,  podpisanego przez Polskę,  wymagania dotyczące systemów kanalizacji  i
oczyszczania ścieków komunalnych powinny być wdrożone do 31 grudnia 2015 roku".
Ustawa  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  jednoznacznie  nakłada  na  właściciela
nieruchomości obowiązek posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych i dowodów opłat za
taką usługę.

1. Czy Miasto Zielona Góra realizuje obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni
ścieków?

2. Czy  w  Mieście  prowadzi  się  ewidencję  wymaganej  częstotliwości  opróżniania
zbiorników  bezodpływowych?  Jest  to  sposób  na  zweryfikowanie  wypełniania
obowiązku opróżnienia przez właściciela takich zbiorników. 

3. Czy  pomimo  braku  umów  na  opróżnianie  szamb  jest  organizowany  zastępcze
opróżnianie i  czy zostały wydane związane z tym decyzji  o wysokości opłaty za
wywóz? 

4. Czy  istnieje  ewidencja  nieruchomości,  które  powinny  być  podłączone  do  sieci
kanalizacyjnej, oraz czy jest egzekwowany od właścicieli nieruchomości obowiązek
przyłączenia nieruchomości do sieci?

5. Istnieje  ustawowy  obowiązek  przyłączenia  nieruchomości  do  istniejącej  sieci
kanalizacyjnej.  Wójt, burmistrz,  prezydent miasta wydają decyzje administracyjne
nakazujące  przyłączenie  nieruchomości  do  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej  -  stąd
pytanie - ile takich decyzji wydał w r. 2021 Prezydent Kubicki? 

6. Czy  Miasto  prowadzi  okresową  kontrolę  sieci  kanalizacyjnych  –  obowiązek
wynikający z przepisów prawa budowlanego? 

7. Co  do  przeglądów  sieci  -  istnieje  ustawowy  obowiązek  prowadzenia  książek
obiektów  budowlanych  (ustawa  prawo  budowlane).  Czy  powiatowy  nadzór
budowlany  sprawdza,  czy  takie  książki  są  założone  i  prowadzone  dla  sieci



wodociągowej,  kanalizacyjnej  (ogólnospławnej,  sanitarnej,  deszczowej),  a  także
oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody?

8. Jaka ilość ścieków z szamb trafia (jest dowożona) do punktu zlewnego? Czy ktoś się
takim bilansowaniem w Urzędzie Miasta zajmuje?

9. Czy Miasto prowadzi okresową kontrolę obiektów oczyszczalni ścieków?

Z wyrazami szacunku
Dariusz Legutowski


