
 
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  lub 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

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 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych 
oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego 
zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach lub pocztą elektroniczną na 
adres e-mail: dmarulewska@sosnicowice.pl w terminie do 31.03.2019r. 
 

Właściciel nieruchomości/Użytkownik/Inna 
forma użytkowania.  

Adres nieruchomości.  

Liczba osób zamieszkujących posesję.  

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego/ przydomowej oczyszczalni ścieków* 
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej). 

Pojemność (m3).  

Czy jest podpisana umowa z firmą na 
opróżnianie zbiornika? Tak Nie 

Data zawarcia umowy.  

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu 
nieczystości.  

Podać częstotliwość opróżniania zbiorników 
(ilość m3/tydzień, miesiąc lub rok).  

W przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego 
osadu. 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości.  

*prawidłowe podkreślić 
 
 
 
 
………………………………………                                                                                   …………………………………………….     
                   Data                                                                                                                                Podpis właściciela 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  
 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 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), dalej RODO, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sośnicowic, z siedzibą: Rynek 
19, 44-153 Sośnicowice. 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się 
z Inspektorem Ochrony Danych, którym jest Adam Adamczyk, za pośrednictwem poczty 
elektronicznej: iod@sosnicowice.pl lub pisząc na adres Urzędu Miejskiego w Sośnicowicach. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z 
przepisów prawa, w tym prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków , na podstawie: 
 art. 6 ust. 1 pkt. c RODO,  w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego 

wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami 
prawa oraz podmioty, które zapewniają nam wsparcie w wypełnianiu naszych uprawnień i 
obowiązków poprzez obsługę techniczną, świadczenie usług na podstawie stosownych 
umów. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez Administratora 
danych jedynie w okresie niezbędnym do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z 
obowiązującym przepisami prawa. W celach archiwalnych dane osobowe będą przetwarzane 
w Urzędzie Miejskim w Sośnicowicach zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem 
akt utworzonym na  podstawie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana 
osoby, ich kopiowania, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 
oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.  

7. W przypadku gdy poweźmie Pani/Pan informacje o niezgodnym z prawem przetwarzaniu 
danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do 
organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Stawki 2. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą 

wykorzystywane do profilowania.   
 


