
Wojcieszków, dnia ……………………………………………. 

 

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) DO EWIDENCJI GMINNEJ 

 

W związku z art.3 ust.3 pkt 1,2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku 

w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz.2010) zgłaszam eksploatację: 

 

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWA 
WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA NIERUCHOMOŚCI 

 
 
 

ADRES NIERUCHOMOŚCI  
 
 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ  
 

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO 
(dobrowolnie) 

 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (dotyczy wyłącznie budynków 
niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej) 

  
 
 
zbiornik bezodpływowy 

Pojemność (m3)  - 
 

Technologia wykonania zbiornika – (odpowiedni 

podkreślić) 
a) Zalewany betonem 
b) Poliestrowy 
c) Metalowy 
d) Z kręgów betonowych 
e) Inny (podać jaki) …………………………… 
 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA (odpowiedni zaznaczyć) 

 

 
❑TAK                                              ❑NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY  
 

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGE 
WYWOZU NIECZYSTOŚCI 
 

 

PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 
ZBIORNIKA w m3/tydzień, miesiąc lub rok 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU 
 

 

 

 
 

……………………………………………………………………. 
(podpis) 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

WS. EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

Szanowni Państwo, poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w 

Urzędzie Gminy Wojcieszków w sprawach z zakresu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  

Kto jest  administratorem Państwa danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wojcieszków, ul. Kościelna 46, 21 – 411 

Wojcieszków. 

Z kim możecie się Państwo skontaktować, aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych 

osobowych 

Szczegółowych odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych udzieli Inspektor 

Ochrony Danych. Kontakt z IOD jest możliwy pod adresem e-mail: iod@pcat.pl lub: ul. Kościelna 46, 21 – 411 

Wojcieszków.     

Jakie są cele i podstawy przetwarzania danych osobowych 

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i 

przydomowych oczyszczalni ścieków1.  

Komu możemy udostępnić Państwa dane  

Państwa dane osobowe możemy przekazać podmiotom wspierającym w zakresie obsługi i konserwacji systemów 

informatycznych, a także podmiotom świadczącym usługi w zakresie dostarczania korespondencji. 

Przez jaki czas będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe 

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji wymienionego wyżej celu, a 

po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa, w oparciu o Instrukcję Kancelaryjną. Po zakończeniu 

realizacji celów, w których pozyskaliśmy Państwa dane osobowe możemy je dalej przechowywać w celach 

statystycznych i archiwizacyjnych.  

Czy musicie Państwo podać nam swoje dane osobowe 

Przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podanie jest obowiązkowe.  

Jakie przysługują Państwu prawa  

Ponieważ przetwarzamy Państwa dane osobowe, macie prawo do: dostępu do tych danych oraz otrzymania ich 

kopii, sprostowania danych jeśli są błędne, uzupełnienia danych jeśli zauważycie Państwo, że są niekompletne, 

ograniczenia przetwarzania danych np. na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość Państwa danych, 

usunięcia danych np.: kiedy nie będą już potrzebne do celu, dla którego zostały zebrane.  

Prawo wniesienia skargi 

Jeśli uznacie, że przetwarzamy Wasze dane osobowe niezgodnie z prawem, możecie wnieść skargę do Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane przez nas automatycznie, ale nie będziemy ich profilować. 

 
1 Podstawą prawną przetwarzania jest zatem realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 
6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 

mailto:iod@pcat.pl

