
Informacja o kontroli mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski  

w zakresie dotyczącym nieczystości ciekłych  

 

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego informuje że pracownicy Urzędu Miejskiego prowadzą 
kontrole w zakresie opróżniania przez mieszkańców zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków. Podczas wykonywanych czynności właściciele 
nieruchomości proszeni są o okazanie umowy oraz dowodów potwierdzających opłatę za 
wywóz nieczystości ciekłych. Kontrolą są objęte wszystkie nieruchomości położone na terenie 
miasta i gminy Sędziszów Małopolski niepodłączone do gminnej sieci kanalizacyjnej. 
Informuję, że osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych powinny uczynić to niezwłocznie. 
 
Usługę wywozu nieczystości ciekłych mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający 
odpowiednie zezwolenie wydane przez Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego tj.: 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 11  
w Sędziszowie Małopolskim, 

• Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa "KAM" Andrzej Dziuba, Krzywa 121A, 39-120 
Sędziszów Małopolski, 

• Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ropczycach, ul. Przemysłowa 12, 

• TOI TOI Polska Sp. z o.o., ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa, 

• WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze, 

• mToilet Sp. z o.o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa, 

• Usługi Transportowe Wywóz Nieczystości Ciekłych Bronisław Bieniek, Zaczernie 912.   

Należy również pamiętać, że zgodnie z § 9 Regulaminu utrzymania czystości i porządku  
w Gminie Sędziszów Małopolski uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Sędziszowie 
Małopolskim Nr XIX/205/20 z dnia 16 kwietnia 2020 r. nieczystości ciekłe z terenu 
nieruchomości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, należy usuwać z częstotliwością 
dostosowaną do ilości ścieków i pojemności zbiorników tak, aby nie dopuścić  do przepełnienia 
szamba oraz w sposób uniemożliwiający odpływ nieczystości ze zbiornika. Natomiast  
w przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków, w celu zapewnienia jej 
prawidłowego funkcjonowania, należy usuwać osady ściekowe, powstające podczas pracy 
instalacji  z częstotliwością określoną w instrukcji jej eksploatacji. 
Wylewanie nieczystości ciekłych pochodzących z terenu nieruchomości jest karalne, 
niezależnie od tego, gdzie są wylewane, tj. do rowu, na pole, czy też na własne podwórko.  
 
Niedopuszczalne jest gromadzenie lub wywożenie wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na 
grunty rolne ścieków z budynków mieszkalnych. 
 

16.11.2022 r. 


