
WYLEWANIE SZAMBA JEST KARALNE, 
SZKODZI ZDROWIU I ŚRODOWISKU 

 
Wylewanie szamba na własną działkę, do rowu 
melioracyjnego lub na pole jest nie tylko 
karalne, ale przede wszystkim bardzo 
niebezpieczne dla zdrowia ludzi mieszkających 
w pobliżu.  
 
Odprowadzanie ścieków do ziemi prowadzi do 
zanieczyszczenia i skażenia roślin, warzyw, 
gleby, wód podziemnych m.in. detergentami, 
czy też groźnymi bakteriami np. E.Coli               
i Salmonella. Bakterie te roznoszą ludzie             
i zwierzęta. Dzieci bawiące się na podwórku 
mają z nimi bezpośredni kontakt. 
 
Zatrucie bakterią E.coli lub Salmonellą jest 
niebezpieczne dla zdrowia i życia. 
Charakterystyczne dla zatrucia bakterią E. coli 
objawy to kurczowe bóle brzucha, nudności, 

wymioty, krew lub śluz w kale. U niektórych 
osób dochodzi też do uszkodzenia nerek, płuc 
oraz mózgu i serca, co może doprowadzić nawet 
do zgonu. 

Kolonia bakterii E.Coli 

 
Objawy zakażenia salmonellą: bóle brzucha, 
gorączka, silna biegunka, nudności i wymioty. 
Człowiek bardzo szybko opada z sił i nie jest 
w stanie nawet chodzić. Starsze osoby i dzieci 
mogą się odwodnić, więc często konieczna bywa 
hospitalizacja. 

 

Salmonella 

Każdy będący świadkiem wylewania ścieków do 
rowu lub na pole, powinien zgłosić ten fakt do 
Straży Miejskiej w Nowogrodźcu, do Urzędu 
Miejskiego w Nowogrodźcu  lub na Policję. 
 

 
tel. 601 983 351                    tel. 75 738 06 60 
 
             Policja 997 lub 112 
 
 
Właściciel posesji powinien pozbywać się 
nieczystości ciekłych z szamba zgodnie            
z prawem, czyli zlecić ich wywóz 
przedsiębiorcy posiadającemu koncesję. 
Ścieki powinny trafi ć na miejską 
oczyszczalnie ścieków.  

 



 
 

PODŁĄCZENIE DO KANALIZACJI 
 
 
W sytuacji gdy wybudowana jest sieć 
kanalizacyjna właściciel nieruchomości ma 
obowiązek podłączenia się do niej. 
 

Schemat przyłącza kanalizacyjnego  

 
 
 
Jeżeli właściciel nieruchomości dobrowolnie nie 
przyłączy się do sieci kanalizacyjnej, mimo 
takiego obowiązku, Burmistrz jest zobligowany 
do wszczęcia postępowania administracyjnego        
w celu wydania decyzji nakazującej przyłączenie 
nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej 
(art. 5 ust. 7 ustawy z 13 września 1996 r.            
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 
t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.). 
 
W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej 
jest technicznie bądź ekonomicznie 

nieuzasadniona albo jest dopiero planowana 
nieruchomość należy wyposażyć w szczelny 
zbiornik bezodpływowy lub przydomową 
oczyszczalnię ścieków (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).  
 

Schemat podłączenia zbiornika bezodpływowego 

 
Właściciel nieruchomości, przy wykonywaniu 
obowiązku określonego w powyższym artykule, 
zobowiązany jest do podpisania umowy na 
odbiór nieczystości płynnych oraz posiadania 
faktur/ rachunków potwierdzających fakt 
korzystania z usług wykonywanych przez 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 

 
 

CHROŃMY ŚRODOWISKO NATURALNE, 
KTÓRE NAS OTACZA 

 
 

 
Wszelkie informacje dotyczące: 
− kanalizacji sanitarnej,  
− jej planowanej budowy,  
− przyłączy kanalizacyjnych,  
można uzyskać w Spółce Hydro-Tech                  
z siedzibą w Nowogrodźcu ul. Młyńska 3a. 
 

tel. 75 734 96 00 

 Hydro-Tech Sp. z o.o. jest podmiotem 
dysponującym i administrującym gminną siecią 
wodociągową i kanalizacyjną oraz realizatorem 
zadania pn.: „Rozwiązanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap I”. 
100% udział w spółce posiada Gmina 
Nowogrodziec. 
 
Projekt pn.: "Rozwiązanie gospodarki wodno-
ściekowej w Gminie Nowogrodziec", jest  
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
- Funduszu Spójności. 
 


