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Załącznik do Zarządzenia  

Burmistrza Zwierzyńca z dnia 20.10.2022 r. 

 

Zwierzyniec, dn. ………………………………. 

        Urząd Miejski w Zwierzyńcu 
        ul. Rynek 1 
        22 – 470 Zwierzyniec 
 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE 
Właściciel(e))/Użytkownik(-cy) nieruchomości 

(Imię/Imiona i Nazwisko/Nazwiska) 
 

 

Adres nieruchomości/ 
Nr ewidencyjny działki i obręb 

 

Liczba osób zamieszkujących posesję  

Telefon kontaktowy *  

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 

 
Zaznaczyć właściwe 

                Zbiornik bezodpływowy 

 
                Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

 
Pojemność (m3) 

 

 

Technologia wykonania zbiornika (kręgi 
betonowe, metalowy, poliestrowy, 

polipropylenowy, zalewany betonem – typ 
przydomowej oczyszczalni) 

 

Czy jest podpisana umowa z firmą na 
opróżnianie zbiornika /osadnika? 

(Zaznaczyć właściwe) 

 
TAK 

 
NIE 

Numer umowy i data zawarcia  

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 
wywozu nieczystości ciekłych 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika 
bezodpływowego  

(np. w tygodniu/miesiącu/roku) 

 

Data ostatniego wywozu  

*dana nieobowiązkowa 
 

    ………………..…………………………..……………..……………………………. 

Data i podpis właściciela       
W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, właściciel jest obowiązany złożyć nowe oświadczenie w 
terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 



2 z 2 
 

Pouczenie dla zgłaszającego 
1. Zgodnie z art. 3 ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

2022.1297 t.j. z dnia 2022.06.21) Gminy prowadzą ewidencję: 
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu 

rozwoju sieci kanalizacyjnej; 
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych 

osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;  
2. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie 

nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie 
lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w 
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; 
przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w 
przydomową oczyszczalnię ścieków spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych,  

pkt 3a ) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 
pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w 
sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 

3. W myśl art. 6 ust. 1 właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 
obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z tej usługi przez okazanie takiej umowy i 
dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów za tą usługę).  

 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  

w związku ze zgłoszeniem zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.- dalej: „RODO” 

informujemy, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Zwierzyniec reprezentowana przez Burmistrza Zwierzyńca z siedzibą 
ul. Rynek 1, 22-470 Zwierzyniec, tel.: 84 687 20 11, e-mail: um@zwierzyniec.info.pl 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@zwierzyniec.info.pl 
lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz w 
związku z obowiązkiem prowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie umów z przedsiębiorcą 
opróżniającym zbiornik bezodpływowy oraz dowodów opłat uiszczonych za wywóz nieczystości. Podstawą 
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, 
w szczególności art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 5a w związku z art. 6 ust. 1 ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku podania nr telefonu, podstawą przetwarzania jest art. 6 
ust. 1 lit a RODO tj. dobrowolna zgoda zgłaszającego. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres procedowania złożonego przez Państwa zgłoszenia a 
następnie przez okres wskazany w obowiązującej w Urzędzie Instrukcji Kancelaryjnej i JRWA. W przypadku podania 
nr telefonu będzie on przetwarzany do momentu wycofania zgody na jego przetwarzanie. 

5) Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. Nie będą również przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;  
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO); 

7) Podanie przez Państwa danych jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
uniemożliwienie wykonania przez organ działań wymaganych ustawowo. Podanie nr telefonu jest dobrowolne, a 
jego niepodanie nie ma wpływu na procedowanie zgłoszenia.  

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, a 
także podmiotom zewnętrznym np., firmie obsługującej elektroniczny obieg dokumentacji w urzędzie, firmie 
hostującej przestrzeń dyskową pod serwer pocztowy,  firmie brakującej dokumentację niearchiwalną na podstawie 
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
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