
ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI / 
UŻYTKOWNIK

ADRES NIERUCHOMOŚCI,
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ *
*- właściwe zaznaczyć

□ TAK □ NIE

DANE TECHNICZNE:
1. Zbiornika bezodpływowego (szambo)
2. Oczyszczalni przydomowej

1.

2.

POJEMNOŚĆ (m3) :

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewany betonem, 
etc.) lub oczyszczalni (typu wierzbowego, z drenażem 
rozsączającym itp.) W przypadku przydomowej oczyszczalni 
ścieków proszę załączyć certyfikat.

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA?

DATA ZAWARCIA UMOWY

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 
USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 
ZBIORNIKA
 (m3/tydzień , miesiąc lub rok). W przypadku oczyszczalni 
podać ilość wywożonego osadu.

DATA OSTATNIEGO WYWOZU 
NIECZYSTOŚCI



POUCZENIE

Zgodnie z art. 3 ust 3, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.) - Gminy prowadzą ewidencję:
1)  zbiorników  bezodpływowych  w  celu  kontroli  częstotliwości  ich  opróżniania  oraz  w  celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
2)  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  celu  kontroli  częstotliwości  i  sposobu  pozbywania  się
komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

 W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 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,  spełniające  wymagania  określone  w  przepisach  odrębnych;
przyłączenie nieruchomości  do sieci  kanalizacyjnej  nie jest  obowiązkowe, jeżeli  nieruchomość jest
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach
odrębnych; 
▪ pkt 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;
▪ pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 

W myśl  art.  6  ust.  1 właściciel  nieruchomości,  który pozbywa się z  terenu nieruchomości
nieczystości ciekłych obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystanie z tej usługi
przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów
za tą usługę).

Każdorazowo  w  przypadku  zmiany  danych  zawartych  w  zgłoszeniu,  właściciel  jest
obowiązany złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu prowadzenia zgodnie z art.3
ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U.  z  2021  r.  poz.  888  ze  zm.)   ewidencji  zbiorników  bezodpływowych  i  przydomowych
oczyszczalni.   Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną RODO o
przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Gminy Szudziałowo.

Potwierdzam zgodność powyższych danych  .  

 

………………………………………………. …........….............................…...................
                    (miejscowość, data)                                             ( podpis właściciela: imię i nazwisko)



KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych

Na podstawie  art.  13  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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane
dalej RODO, informuję Pana/Panią, że:

1. Administratorem Pana/i Danych jest: Gmina Szudziałowo, ul. Bankowa 1 16-113 Szudziałowo.
2. W  sprawach  z  zakresu  ochrony  danych  osobowych  może  Pani/Pan  kontaktować  się  z

Inspektorem  Ochrony  Danych  Urzędu  Gminy  w  Szudziałowie  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej: inspektor.ochronydanych@szudzialowo-gmina.pl

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:  prowadzenia  gminnej  ewidencji   zbiorników
bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

4. Dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c),  e)  w celu  realizacji
zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w
szczególności  wynikającego  z  art.  3  ust.3  obowiązku  prowadzenia  ewidencji  zbiorników
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków celu kontroli częstotliwości i sposobu
pozbywania  się  nieczystości  ciekłych  oraz  w  celu  opracowania  planu  rozwoju  sieci
kanalizacyjnej. 

5. Pana/Pani dane nie będą przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach
prawa.
Pana/Pani dane mogą być przekazywane innym podmiotom nie wymienionym w przepisach
prawa wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w
udzielonej zgodzie.

6. Dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla
którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
Po  spełnieniu  celu,  dla  którego  Pani/Pana  dane  zostały  zebrane,  mogą  one  być
przechowywane  jedynie  w  celach  archiwalnych,  przez  okres,  który  wyznaczony  zostanie
przede  wszystkim na  podstawie   rozporządzenia   Prezesa   Rady   Ministrów  w   sprawie
instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią
inaczej.

7. Ma  Pani/Pan  prawo  do:  dostępu  do  swoich  danych,  sprostowania  i  usuwania  danych,
ograniczenia,  przetwarzania  danych,  przenoszenia  danych,  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażenia zgody przysługuje
Pani/Panu prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie  bez wpływu na zgodność  z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Podane przez Panią/Pana dane są:  wymogiem ustawy, koniecznym do realizacji  celów, do
jakich zostały zebrane.

9. Dane  nie  będą  przetwarzane  w  sposób  zautomatyzowany  w  tym  również  w  formie
profilowania.


