
 

 Świnoujście, dnia……………………… 

 

 

PROTOKÓŁ 

z przeglądu  pięcioletniego  

zbiornika na nieczystości ciekłe (szamba) 

 
Podstawa prawna : 

  1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo  budowlane (Dz. U. z 2017 r.,  poz. 1332 z późn. zm.), 

  2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz.U. z 2018 poz. 799 z późn. zm.), 

 

 

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:  ………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

5. Próba szczelności zbiornika. 

 

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


5.1. Próbę szczelności zbiornika bezodpływowego na ścieki komunalne przeprowadzono  zgodnie z 

normą PN-B-10702:1999 „Wodociągi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania i badania przy 

odbiorze.” 

 

5.2. Przeprowadzono próbę szczelności na infiltrację: zbiornik całkowicie opróżniono przez 

wypompowanie wody i obserwowano przez 1 godzinę. Od momentu opróżnienia zbiornika w 

trakcie obserwacji sprawdzano czy  w zbiorniku  nie pojawiła się woda gruntowa.  

        

Wynik próby: W ciągu 1 godziny od momentu opróżnienia zbiornika nie wystąpił / wystąpił*  

napływ wody gruntowej do  zbiornika. W związku  z powyższym  wynik próby szczelności na 

infiltrację należy uznać za pozytywny /  negatywny *.  

 

5.3. Przed rozpoczęciem procedury związanej z próbą szczelności  na eksfiltrację wykonano  

następujące  czynności przygotowawcze:  

-  końcówkę rury którą dopływają ścieki zaślepiono,  

-  zbiornik napełniono stopniowo wodą, 

-  na zbiorniku powyżej krawędzi przelewu zamontowano w sposób stabilny  podziałkę   

   umożliwiającą odczyt poziomu  wody  w zbiorniku, z dokładnością do  0,1 cm,  

-  po napełnieniu zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego zamknięto dopływ    

   wody.  

Zbiornik pozostawiono na czas 1 godzin w celu należytego jego odpowietrzenia i 

ustabilizowania się poziomu wody.  

Następnie wykonano właściwą próbę szczelności zbiornika: tz. z dokładnością 0,1 cm, 

dokonano i zarejestrowano odczyt położenia zwierciadła wody na podziałce, odnotowując 

datę i godzinę obserwacji. Pierwszy i drugi odczyt dokonano w odstępie co 0,5 godziny, trzeci 

po upływie 1 godziny. Wszystkie odczyty  dokonano z dokładnością do 0,1 cm. Czas trwania 

zasadniczej próby szczelności wyniósł 2 godziny.  

 

Wyniki pomiarów : 

- odczyt 1 : data : ………………..   godzina : ………….  wynik pomiaru ……………………. 

- odczyt 2 : data : ………………..   godzina : ………….  wynik pomiaru ……………………. 

- odczyt 3 : data : ………………..   godzina : ………….  wynik pomiaru ……………………. 

 

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiarów danych należy ustalono  wielkość 

ubytku wody w zbiorniku  w przeliczeniu na litr/m2 powierzchni zwilżonej zbiornika : 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

 

 

Ubytek  wody  w zbiorniku  jest mniejszy  niż 1,0 litra/m2 powierzchni  zwilżonej zbiornika 

można uznać  zbiornik za szczelny*. 



Ubytek  wody  w zbiorniku  jest większy  niż 1,0 litra/m2 powierzchni  zwilżonej zbiornika, 

zbiornik jest nie szczelny*. 

 

6. Uwagi / zalecenia : 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

Oświadczam, iż ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym. 
Dokonujący kontroli stanu technicznego i nadzorujący próbę szczelności:  

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

(podpis i pieczątka osoby  uprawnionej , numer uprawnień) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- niepotrzebne skreślić. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - 

RODO) przyjmuję do wiadomości, że :  

1) Administratorem moich danych osobowych przetwarzanych w celach związanych z załatwieniem niniejszego wniosku 

jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - siedziba: 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4. 

2) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez ZWiK Spółka z o.o. w 

Świnoujściu, w tym profilowaniu. 

3) Przysługują mi prawa: 

a) dostępu do dotyczących mnie danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) sprostowania (poprawiania) danych, 

c) usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),  

d) do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO), 

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt  21 RODO, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

4) ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako administrator danych osobowych, zgodnie z przepisami prawa gospodarczego 

oraz przepisami właściwymi w sprawach postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń 

przechowywał będzie dotyczące mnie dane osobowe związane z zawarciem i obsługą wniosku nie dłużej jednak niż okres 

przedawnienia roszczeń ZWiK sp. z o.o. z tego tytułu.  

5) Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym ze Spółką umowami powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie prawne, firmy informatyczne, firmy wykonujące usługi projektowe.  

6) ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu, jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać 

danych osobowych do państwa trzeciego. 

7) Podanie danych osobowych w niniejszym wniosku ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do 

jego rozpatrzenia. 

8) ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:  

 telefonicznie: nr (91) 321-45-31 / 321-42-86 / 321-35-24  

 pocztą tradycyjną: na adres 72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4 

 pocztą elektroniczną: na adres e-mail zwik@zwik.fn.pl 

 osobiście: w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4. 

Zgoda na przetwarzanie numeru telefonu / adresu e-mail 

Oświadczam, że dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - siedziba: 72-600 

Świnoujście, ul. Kołłątaja 4, jako Administratora Danych Osobowych, informacji o numerze mojego prywatnego telefonu / adresu e-

mail* w celu nawiązywania ze mną kontaktu w szczególnie uzasadnionych sprawach związanych z obsługą złożonego przeze mnie 

wniosku. Jestem świadoma / świadomy*, że udzielona przeze mnie zgoda może być przeze mnie odwołana w każdym czasie.  

 ZGADZAM SIĘ     NIE WYRAŻAM ZGODY 

W celu odwołania zgody należy skontaktować się z Sekretariatem ZWiK Spółka z o.o. w Świnoujściu telefonicznie ((91) 321-45-31 

/ 321-42-86 / 321-35-24), korespondencyjnie lub osobiście w siedzibie Spółki w Świnoujściu przy ul. Kołłątaja 4. 

Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie informacji o numerze mojego telefonu prywatnego / adresu e-mail nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator Danych dokonywał na podstawie zgody przed jej odwołaniem. 
 

*) niepotrzebne skreślić      Podpis wnioskodawcy i data: 

………………………………………. 
 

 


