
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW
1.  Niniejsza  ankieta  służy  dla  celów  aktualizacji  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych

prowadzonej przez Gminę  Lublin  zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 2010 t. j.).

2. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt. 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku  w  gminach  właściciele  nieruchomości  zapewniają  utrzymanie  czystości  i
porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku
gdy  budowa  sieci  kanalizacyjnej  jest  technicznie  lub  ekonomicznie  nieuzasadniona,
wyposażenie  nieruchomości  w  zbiornik  bezodpływowy  nieczystości  ciekłych lub  w
przydomową  oczyszczalnię  ścieków  bytowych;  gromadzenie  nieczystości  ciekłych  w
zbiornikach  bezodpływowych;  pozbywanie  się  zebranych  na  terenie  nieruchomości
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.

3. Zgodnie z § 9 ust.  5 Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie miasta Lublin,
będącego załącznikiem do uchwały nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016r.
ustala  się   minimalną  częstotliwość  usuwania  nieczystości  ciekłych  ze  zbiorników
bezodpływowych nie rzadziej  niż jeden raz na 6 miesięcy.

4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach właściciele nieruchomości,którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych  są  obowiązani  do  udokumentowania,  korzystania  z  usług gminnej  jednostki
organizacyjnej  lub  przedsiębiorcy posiadającego  zezwolenie na  opróżnianie  zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w formie umowy oraz  dowodu opłaty za
wykonanie takiej usługi.

5. Zgodnie z art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach  kontrolę  przestrzegania  przepisów ustawy sprawuje  wójt,  burmistrz  lub  prezydent
miasta; do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396 z późn. zm.).

6.  Pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin  oraz Straż Miejska Miasta
Lublin będą przeprowadzali kontrolę zbiorników bezodpływowych podczas której sprawdzane
będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.

Tekst  jednolity uchwały nr  485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin wraz z załącznikiem (Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin) dostępny jest pod następującymi linkami:
Uchwał  a   nr 485/XVIII/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 19 maja 2016 r.  w sprawie Regulaminu  
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin  
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/legalact/2018/1017/ 

https://bip.lublin.eu/rada-miasta-lublin/uchwaly-rm-lublin/vii-kadencja-rady-miasta-lublin-2014-2018/sesja-nr-xviii-z-dnia-19-05-2016/uchwala-nr-485xviii2016-rady-miasta-lublin-z-dnia-19-maja-2016-r-w-sprawie-regulaminu-utrzymania-czystosci-i-porzadku-na-terenie-miasta-lublin,25,15969,2.html
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