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ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI  

Z TERENU GMINY MIĘDZYLESIE 

na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków  

 

Szanowni Państwo, 

 

informuję, że zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297)  gminy mają obowiązek 

prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się 

komunalnych osadów ściekowych oraz opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

Dla uaktualnienie danych prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych                                  

i  przydomowych oczyszczalni ścieków, zwracam się z prośbą do wszystkich właścicieli 

nieruchomości z terenu w gminie Międzylesie, wyposażonych w zbiornik bezodpływowy 

lub przydomową oczyszczalnię ścieków, o wypełnienie ankiety. 

Formularze ankiet dostarczą sołtysi wraz z nakazem podatkowym, dostępne będę również 

na stronie internetowej www.miedzylesie.pl/zakładka Aktualności i w siedzibie tut. Urzędu,                 

w Referacie Infrastruktury Technicznej i Gospodarki, pokój nr 22.   

Wypełniony formularz należy przesłać na adres email tut. Urzędu: urzad@miedzylesie.pl                

lub złożyć w sekretariacie Urzędu – pokój nr 7, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta                   

i Gminy Międzylesie, plac Wolności 1, 57-530 Międzylesie, w terminie nie później niż do 

dnia 30 kwietnia 2023 r.  

Proszę mieszkańców o współpracę oraz udzielenie pełnej i  rzetelnej informacji w ramach 

badania ankietowego.   

W przypadku nie złożenia ankiety, pracownicy tut. Urzędu będą zobowiązani do 

przeprowadzenia kontroli posesji, w celu ustalenia sposobu postępowania z powstającymi na 

terenie nieruchomości nieczystościami ciekłymi.  

Przypominam, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, nakłada na  

właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z  terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych, obowiązek udokumentowania w  formie umowy korzystania z usług wykonywanych 

przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenia na opóźnianie zbiorników bezodpływowych 

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni, poprzez okazanie takich umów                   

i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.  

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z przydomowych oczyszczalni 

ścieków, powinni uczynić to niezwłocznie. Na stronie internetowej w zakładce  dla 

mieszkańca/Odpady w gminie Międzylesie/ dostępny jest wykaz przedsiębiorców 

odbierających nieczystości ciekłe z terenu naszej gminy. 

Szczegółowe informacje dot. ankiet uzyskać można pod numerem telefonu 74 8126 347             

wew. 20 lub 26  

 

Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie  

                                                                                          Tomasz Korczak  

 

 

 


