
ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiornika bezodpływowego/ przydomowej 

oczyszczalni ścieków? 

□ Tak                   □ Nie 

Dane podmiotu świadczącego usługi asenizacyjne 

 

 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika   

 

 

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych: 

         …………………………............. 
                                                                                             Podpis właściciela 

 

W przypadku nie złożenia oświadczenia Wójt Gminy Brzeziny będzie zobowiązany  

do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne. 

                                                             

Właściciel nieruchomości/użytkownik/ inna forma użytkowania 
 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

Nr ewidencyjny działki, obręb  

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

□  Zbiornik bezodpływowy (szambo) 

□  Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 
 

Technologia wykonania zbiornika (materiał) 

□  kręgi betonowe 

□  metalowy 

□  poliestrowy 

□  zalewane betonem 

□  inne ………………………………………………… 

Uszczelnienie dna zbiornika (rodzaj) 

□  beton 

□  materiał ceramiczny 

□  inne ………………………………………………… 

□  brak uszczelnienia 

Pojemność zbiornika (m3)  

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

 

Typ przydomowej oczyszczalni 

□ mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym 

□ mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem do wód 

□ mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym 

□ mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód 

□ inna (jaka) …………………………………………… 

Pojemność oczyszczalni [m3]  



Pouczenie dla zgłaszającego 

 

W myśl art. 6 ust. 1 ustawy właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystania z usługi wykonywanej przez przedsiębiorcę 

posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych przez okazanie takiej umowy i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

 

 

Klauzula informacyjna  

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

Dane Administratora 

Danych Osobowych 

Gmina Brzeziny reprezentowana przez Wójta, adres: 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16A. 

 

Dane Inspektora 

Ochrony Danych 

Robert Żuchowski, kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej adres e-mail: iodo@spotcase.pl z 

dopiskiem „Gmina Brzeziny” lub pisemnie na adres siedziby wskazany powyżej. 

Cel i podstawa prawna 

przetwarzania 

▪ dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych 
(szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO w zw. z ustawą z 
dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

▪ w przypadku przetwarzania danych dla innych celów niż wskazane powyżej przetwarzanie danych 

będzie możliwe w oparciu o udzieloną dobrowolnie zgodę wskazująca każdy odrębny cel przetwarzania 

tj.  na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO, 

Odbiorcy danych 

osobowych 

▪ organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa, 

▪ podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), w szczególności 

dostawcy usług technicznych i organizacyjnych, dostawcy usług księgowych, kadrowych, prawnych i 

doradczych, 

Przekazywanie danych 

osobowych poza EOG 
Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

Okres przechowywania 

danych osobowych 

Okres przechowywania danych osobowych kształtowany jest przez: 

▪ powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 

ustawy kompetencyjne i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, 

w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych,   

▪ do czasu wycofania zgody, 

Prawa związane z 

danymi osobowymi 

▪ dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także przenoszenia danych (w granicach określonych w 

Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.), 

▪ jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie 

bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem,  

▪ prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), 

Podstawa obowiązku 

podania danych 

osobowych 

▪ podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  

▪ w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane 

dotyczą, podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, 

Informacja o 

zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji i 

profilowaniu 

W ramach działalności administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji 

będących wynikiem profilowania 

 


