
ZGŁOSZENIE
DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB),

lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.)

Imię i Nazwisko
właściciela nieruchomości */
wieczysty użytkownik*/
inna forma użytkowania*

Adres nieruchomości
(Działka nr ew. / obręb)
Ilość osób zamieszkałych posesję
Przyłączenie budynku do sieci kanalizacyjnej □ TAK □ NIE

DANE TECHNICZNE :
/dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej/

 □ Zbiornika 
bezodpływowego

Pojemność ( m3)
Technologia wykonania zbiornika
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, 
zalewane betonem, inne...)
Podać częstotliwość opróżniania zbiornika
w ciągu roku
(m3  / tydzień, miesiąc lub rok)

 □ Przydomowej 
oczyszczalni ścieków

Przepustowość oczyszczalni [m3 / d]

Rok uruchomienia

Typ przydomowej oczyszczalni ścieków:
□ mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym
□ mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem do wód
□ mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym
□ mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód
□ inna (jaka) .........................................…………………………………………….

Częstotliwość usuwania osadu w ciągu roku

Data ostatniego usunięcia osadu ściekowego

Czy jest podpisana umowa z firmą na 
opróżnianie zbiornika? □ TAK □ NIE

Data zawarcia umowy / nr umowy

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 
wywozu nieczystości

Data ostatniego wywozu nieczystości

*zaznaczyć odpowiednie

Potwierdzam zgodność powyższych danych
……………………………………………..

(podpis)

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam  zgodę  na  zbieranie  i  przetwarzanie  informacji  dot.  moich  danych  osobowych  podanych  w  zgłoszeniu  do  ewidencji
zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków, w celu prowadzenia zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2
ewidencji wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.).

……………………………………………..
(data i podpis)



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1),
zwanego dalej w skrócie „RODO” informuję, iż:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kurów z siedzibą w Kurowie, ul. Lubelska 35,
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: inspektor@cbi24.pl.
 dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych  (szamb)  oraz  przydomowych  oczyszczalni
ścieków,
 dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
 odbiorcami  Pani/Pana  danych będą podmioty,  które  na podstawie  zawartych  umów przetwarzają  dane osobowe w imieniu
Administratora,
 osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

- żądania  dostępu  do  danych  osobowych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  danych
osobowych.

- cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.

- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  przy  czym  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  jest  brak  możliwości
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani  decyzjom, które się
opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art.  22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

………………………………….
(podpis)


