
 

Obowiązek zgłoszenia do ewidencji  

zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Wójt Gminy Dłutów informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) gminy mają obowiązek 

prowadzić ewidencję zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela na której zlokalizowany  

jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

Druki zgłoszeń są dostępne w Urzędzie Gminy Dłutów oraz na stronie internetowej www.dlutow.pl  

w zakładce deklaracje i wnioski. 

Wypełnione i podpisane zgłoszenia należy w terminie do 31 stycznia 2023 r.: 

 złożyć w Sekretariacie lub w pokoju nr 7A tutejszego Urzędu Gminy 

 przesłać w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP 

 przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów 

 lub przesłać w formie skanu na adres: dlutow@dlutow.pl 

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych  

oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z 

powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi. 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) właściciele nieruchomości, 

którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani  

do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

 

W związku z powyższym każdy właściciel musi: 

 posiadać umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Wójta Gminy Dłutów, 

 gromadzić dowody potwierdzające uiszczenie opłaty za te usługi. Zarówno umowę, jak i dowód opłaty, trzeba 

okazać podczas kontroli. Należy pamiętać, że posiadane rachunki, faktury VAT muszą potwierdzać regularność 

wywozu nieczystości ciekłych. 

 

Podmiotami uprawnionymi do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  

oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Dłutów są: 

1. P.H.U „JONTEX” Piotr Jończyk    Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów  tel. 44 634 00 88 

2. P.T.U. Szambelan Jarosław Skiba    ul. Nowosolska 56, 95-200 Pabianice  tel. 42 213 71 98 

3. P.U.H. NKM Mariusz Nowak        Rydzyny 75, 95-200 Pabianice    tel. 506 628 177 

4. P.P.H.U. POL-TRANS      Porszewice 21, 95-200 Pabianice   tel. 795 777 885  

5. P.U. JĘDRULA Andrzej Stasiak   ul. Myśliwska 41 m 9, 95-200 Pabianice  tel. 500 262 616 

6. WC SERWIS Sp. z o. o. Spółka Komandytowa  ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze    tel. 032 278 45  

7. PHU MAR-TRANS Marek Morawiec,    Orzk 93, 95-081 Dłutów     tel. 784 096 480  

 

 


