
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (POŚ) 

PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY CHMIELNIK, 36-016 CHMIELNIK 50 
 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości  

 

Adres nieruchomości  
(w przypadku braku nadanego numeru budynku 

podać numer ewidencyjny działki)  

 

Numer telefonu / adres e-mail 
(opcjonalnie) 

 

Liczba osób zamieszkujących 

nieruchomość 

 

 

Ścieki odprowadzane są do:    sieci kanalizacji sanitarnej 

   zbiornika bezodpływowego (szambo) 

   przydomowej oczyszczalni ścieków 

   nie posiadam żadnego z powyższych 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 

 / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 

Pojemność szamba [m3] 

/  Przepustowość oczyszczalni [m3/d] 

 

Technologia wykonania zbiornika:    betonowy prefabrykowany                  plastikowy  

   zalewany betonem                               metalowy 

   kręgi betonowe 

   inny (podać jaki) ………………………………………… 

Rodzaj przydomowej oczyszczalni 

ścieków: 

   drenażowa rozsączająca                      z filtrem piaskowym 

   gruntowo - roślinna                             z osadem czynnym 

   ze złożem biologicznym 

   inna (podać jaka) ………………………………………… 

Rok uruchomienia oczyszczalni, model, 

producent 

 

DANE EWIDENCYJNE 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 

wywozu nieczystości  

 

 

Data zawarcia umowy  
 

Częstotliwość opróżniania     raz na tydzień                                      raz na miesiąc  

   raz na kwartał                                      raz na rok 

   inna (podać jaka) ………………………………………… 

Data ostatniego wywozu nieczystości  

/ osadu 

 

Ilość wywiezionych nieczystości  

/ osadu [m3] 

 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………… 

Data i podpis właściciela nieruchomości 
 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 

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 (dalej Rozporządzenie) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Chmielnik reprezentowany przez 

Wójta Gminy z siedzibą w Chmielniku pod adresem 36-016 Chmielnik 50 

2. Z Inspektorem Ochrony Danych Urzędu Gminy Chmielnik można się skontaktować pod adresem  

e-mail: rodo@chmielnik.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wypełniania obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, w szczególności 

prowadzenia i aktualizacji ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni 

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

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być 

udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana 

danych mogą być: 

 inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich 

przepisów prawa; 

 inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie 

zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu 

przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia; 

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia; 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

 prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia; 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia; 

 w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 

ust. 1 lit. a Rozporządzenia), 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. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y 

do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji celu, 

o którym mowa w pkt 3. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie 

profilowania. 
 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 

Data i podpis właściciela nieruchomości 

mailto:rodo@chmielnik.pl

