
   

 Świnoujście, dnia………………………

PROTOKÓŁ
z przeglądu rocznego zbiornika na nieczystości ciekłe*

Podstawa prawna :
  1. Art. 62 ust. 1, pkt. 1, lit. b, ust.4 ,7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane (Dz. U. z 2013 roku,  poz. 1409),
  2. § 35. Ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie   
      warunków  technicznych użytkowania budynków mieszkalnych (Dz. U. Nr 74 poz. 836 ze  zm.),
  3. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. ( Dz.U. z 2013 poz. 1232),
  4. Uchwała Rady Miasta Świnoujście nr  LV/439/2014 z dnia 01.07.2014 w sprawie regulaminu utrzymywania czystości i 
      porządku na terenie Miasta Świnoujście , (Dz. U.W.Z. poz. 2912 z dn. 10.07.2014 r) ,

1. Właściciel lub zarządca zbiornika :

……………………………………………………………………………………………………………

Adres : …… ……… ……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

2. Miejsce montażu zbiornika/ów:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
(gmina, miejscowość, ulica, nr ewid. działki)

3. Charakterystyka zbiornika 

- materiał ( z czego jest wykonany ) ……………………………………………………………………..

- wymiary wewnętrzne  …………………………………………………………………………………. 

- pojemność:………………………………………………………………………………………………

- ilość komór ……………………………………………………………………………………………..

- rodzaj oraz średnica rury kanalizacyjnej łączącej zbiornik z budynkiem: ..............................................

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

4. Opis czynności wykonanych w trakcie przeglądu: 

4.1.  W  trakcie  sprawdzania  stanu  technicznego  zbiornika  na  nieczystości  ciekłe  przewietrzono
komorę/y zbiornika, opróżniono z zawartości,  oczyszczono ściany oraz dno zbiornika strumieniem
wody pod ciśnieniem.  

4.2. Zakres kontroli  obejmował sprawdzenie wizualne elementów zbiornika na nieczystości ciekłe
których  uszkodzenia  mogą  powodować  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  konstrukcji  obiektu  oraz
ochrony środowiska (w tym ścian, dna zbiornika, sposobu połączenia rury doprowadzającej ścieki do
zbiornika oraz  przewodu odpowietrzającego zbiornik).
Uwagi:  …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-27-kwietnia-2001-r-prawo-ochrony-srodowiska/?on=13.09.2014


4.3. Do przeglądu zbiornika Właściciel / Zarządca nieruchomości, na której posadowiony jest zbiornik
przedstawił : protokół odbioru technicznego szamba, atesty urządzenia i protokół z próby szczelności 
podpisany przez osobę uprawnioną. 

Uwagi:  …………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

5. Zalecenia : …………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

6. Wnioski z przeglądu zbiornika bezodpływowego :
Obiekt znajduje się w należytym stanie technicznym zapewniającym jego właściwe użytkowanie 
zgodnie z przepisami prawa budowlanego i ochrony środowiska. …..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.

Dokonujący kontroli stanu technicznego: 

…………………………………………………………………………………

(podpis i pieczątka osoby  uprawnionej , numer uprawnień)

*- stosowany w przypadku, gdy zbiornik został wybudowany w ciągu ostatnich pięciu lat.


