
ZGŁOSZENIE 
DO GMINNEJ 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 z późn zm.) 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI/WIECZYSTY 
UŻYTKOWNIK/INNA FORMA UŻYTKOWANIA* 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI  
(w przypadku braku nadanego numeru wpisać nr ewidencyjny 

działki i miejscowość) 
 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH NIERUCHOMOŚĆ  

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE POWSTAŁE NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ODPROWADZANE SĄ DO:* 

� ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) 

POJEMNOŚĆ (m3)  

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 
(kręgi betonowe, zalewany betonem, zbiornik metalowy, 

poliestrowy, itp.) 
 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 
(m3/tydzień, miesiąc lub rok) 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA?* �   TAK �   NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY  

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ 
WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI  

� PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI (m3/dobę)  

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) ............................................ 

ROK URUCHOMIENIA  

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 
WYWÓZ OSADU?* �   TAK �   NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY  

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ 
WYWOZU OSADU 

 

ILOŚĆ WYWOŻONEGO OSADU (m3/rok)  

DATA OSTATNIEGO WYWOZU OSADU   

� SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 
*zaznaczyć właściwe 
 

Potwierdzam zgodność powyższych danych 
 

…………………………………………….. 
data i podpis właściciela 

 



 

 

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, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Puławy z siedzibą w Puławach, ul. Dęblińska 4, 24-100 Puławy, tel. 81 889 
05 25  
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych,  
poprzez adres e-mail: daniel.koguciuk@cbi24.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. c RODO w celu wypełnienia obowiązków określonych w 
przepisach prawa tj. ustawie z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.). 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które na podstawie 
zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora danych. 
6. 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 Gminy Puławy zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie ustawy o 
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, przez okres minimum 5 lat.  
7. 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.  
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora danych 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.  
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.  
10 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania.  
 

 
 
 
 
 
 

 


