
Obowiązek posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w  instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

 

Urząd Gminy Osięciny, informuje, że zostały znowelizowane przepisy dotyczące 

gospodarowania nieczystościami ciekłymi, które nałożyły na samorządy nowe obowiązki. 

Zmiany przepisów wynikają z dostosowania prawa polskiego do dyrektyw unijnych. Polsce 

grożą unijne sankcje, za nie zrealizowanie takowych zobowiązań dotyczących postępowania  

z nieczystościami ciekłymi. Nowelizacja ustawy wprowadziła także przepisy odnoszące się 

do kontroli przestrzegania przepisów związanych z właściwym postępowaniem  

z nieczystościami ciekłymi. 

 Przypominając, zgodnie  z ust. 5a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach, wójt kontroluje: 

- posiadanie umów na opróżnianie zbiorników  bezodpływowych lub osadników  

w  instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, 

- zgodność postanowień umów z wymaganiami określonymi w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy, 

- dowody uiszczania opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników  

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 Jedną z największych zmian przepisów w zakresie kontroli jest wprowadzenie 

cykliczności. Wójt został zobowiązany prowadzić kontrolę, w zakresie opisanym powyżej, co 

najmniej raz na dwa lata, oznacza to, że każdy właściciel nieruchomości, który odprowadza 

nieczystości ciekłe do zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, 

zostanie poddany kontroli, w terminie do 8 sierpnia 2024 r. oraz będzie poddawany kontroli z 

częstotliwością co najmniej raz na 2 lata. 

 Do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 Prawa Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z nimi, kontrolujący jest upoważniony między innymi do żądania pisemnych lub 

ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do 

ustalenia stanu faktycznego oraz żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich 

danych mających związek z problematyką kontroli. Nowelizacją został również 

wprowadzony przepis karny, zgodnie z którym, kto utrudnia lub udaremnia przeprowadzenie 

ww. kontroli podlega karze grzywny. 

 Urząd Gminy w Osięcinach informuje, że od nowego roku ruszają kontrole w zakresie 

posiadania umów na wywóz nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat (rachunki, 

faktury), potwierdzające częstotliwość ich opróżniania. 

Ponad to informujemy, że osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków 

powinny to uczynić niezwłocznie. 

Podmioty, z którymi można podpisać umowę: 

1. Spółdzielnia „JUTRZENKA” ul. Włocławska 1, 88-220 Osięciny  

tel. 54 265 01 76 

2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGIEK” Sp. z o.o.  

ul. Szpitalna 15, 88-200 Radziejów  

tel. 54 285 34 78 lub 54 285 36 02 

UG Osięciny 


