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ZARZ-\DZENIE NR 37/2020
W6JTA GMINY NOWE MIASTO
z dnia 02 lipca 2020

w s prawie pTowadzenia ewidcDcji
prl)'domowycb oczyszczalni sciek6w.

zbiornikow

bezodplywowycb

ewidencji

Na podstawie art. 30 ust. I, art. 33 ust. t ustawy z dnia 8 marea 1990 roku
o samorzqdzie gminnym CDz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 3 usl. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy
z dnia 13 wrzdnia 1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i por~dku w gminach (Oz. U. z 20 19 r.
poz. 2010 z p6in. zm.) zarZljdza si~, co nast~puje:
w Urz~dz ie Gminy Nowe Miaslo spos6b prowadzenia:
I) ewidencji zbiomik6w bezodplywowych (szamb),
2) ewidencj i przydomowych oczyszczalni sciek6w.
2. Ewidencje 0 kt6rych mowa w § 1 ust.l prowadzi si y W ronnie elektroni cznej.

§ 1.1. Ustala

si~

§ 2. Ewidencje, 0 kt6rej mowa w § 1liSt. 1 zawieraj'l dane 0:
1) wlaScicielu lub posiadaczu nieruchomosci,
2) adresie pod kt6rym zlokalizowane s'l obiekty wyszczeg61nione w § 1 ust.l pkt t i 2,
3) pojemnosci zbiomika bezodplywowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni
sciekaw.
wz6r zg~oszen ia do ewidencji zbiom ik6w bezodplywowych (szamb) oraz
przydomowych oczyszcza lni sciek6w stanowi'lcy zal'lcznik nr 1 do niniej szego zal"Z.'ldzenia.

§ 3. Okresla

si~

§ 4. W ramach prowadzenia obowi¥kowej ewid encji zbiomikaw bezodplywowych (szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni sciek6w, wlasciciel nieruchomosci lub posiadacz
nieruchomosci zobowiClZany jest do wypelnienia
z10zenia w Urzydzie Gminy
w Nowym Miescie zgloszenia zgodnie z zal'lcznikiem, 0 kt6rym mowa w § 3.

§ 5. Wykonanie zarz'ldzen ia powierza siy pracownikowi - Gl6wnemu specjaliscie ds. gospodarki
odpadami komunalnymi.

§ 6. Iraci mac Z3r2..'ldzenie nr 3912017 W6jla Gminy Nowe Miasto z dnia 3 J sierpnia 2017 r.
§ 7. Zar71ldzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania.
l
I "

i
Zahlcznik Nr 1
do Zarz~dzcnia Nr 37n020
Wojta Gmioy Nowe Miasto

z dni. 02 lipc. 2020
Nowe Miasto, .. ........ ......... ..

Zgloszenic dla wldciciela IposiadaC'LB nieruchomosci do ewidencji zbiornikow
bezodplywowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni sciek6w

Nazwisko i imit;
wlasciciela oierucbomOScif
posiadac:c.a nierucbomosci
Adres nierucbomosci

Numer ewidencyjny nieruchomosci
1. Posiadam zbioroik bezodptywowy
(,zambo)

Pojemnosc (m.1)
Pojemnosc (m )

2. Posiadam przydomoW1} oczyszczalnie
Sciek6w

ZIl I ~czn ik:

lnfonnacje 0 prntwll1Z.1nlU d:ll1ych osobov.),ch- Klau l ula inrormacyjna RODO

