
…............................, dnia ................... 
Urząd Gminy Pęczniew 

ul. Główna 10/12,  

99-235 Pęczniew 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

DANE WŁAŚCICIELA /UŻYTKOWNIKA 

NIERUCHOMOŚCI  

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI/ NR EWIDENCYJNY 

DZIAŁKI  

 

ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA NIERUCHOMOŚCI   

NUMER TELEFONU SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE 

(dane dobrowolne*) 

 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

POJEMNOŚĆ [m3]  

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA (kręgi 

betonowe, zalewane betonem, zbiornik metalowy, poliestrowy, 

itp. - typ przydomowej oczyszczalni) 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/ 

OSADNIKA 

 I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI 

ZLEWNEJ? 

 

DATA ZAWARCIA UMOWY  

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH/ 

OSADNIKÓW* ORAZ TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA 

BEZODPŁYWOWEGO/OSADNIKA* (np. raz w 

tygodniu/miesiącu/roku)  

 

ILOŚĆ WYWIEZIONYCH NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

(m3/tydzień, miesiąc lub rok). W przypadku przydomowej 

oczyszczalni podać ilość wywożonego osadu  

 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH 

 

*prawidłowe zaznaczyć 

 

 

          ………………………………………………. 

          (Podpis właściciela (użytkownika)nieruchomości) 

 



 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016r.). 
informujemy, że : 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pęczniew reprezentowany przez Wójta Gminy Pęczniew. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: kontakt@iszd.pl 

3. Pani/ Pana dane przetwarzane są w związku ze zgłoszeniem dotyczącym ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych 

oczyszczalni ścieków. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 lit c RODO w związku z art. 3 ust. 3 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2019.2010) 

4. Podanie numeru telefonu jest dobrowolne, co umożliwi lepszy kontakt z pracownikami Urzędu w celu załatwienia przedmiotowej sprawy. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa 
powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia 

danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do 

przetwarzania. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami 
archiwizacji określonymi przez ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018r., poz. 217), w tym 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. tj. 5 lat  

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące 
uprawnienia:  

a) dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

b) żądania ich sprostowania, 

c) ograniczenia przetwarzania, 
d) usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji.  

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO 
przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

9. Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą  profilowane 

 

 

 

 


