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Gmina Siennica Różana 
Siennica Różana 265A 

22-304 Siennica Różana 

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

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 
/UŻYTKOWNIK/ POSIADACZ/ 
INNA FORMA UŻYTKOWANIA* 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI/  
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 

 

NUMER TELEFONU (dane fakultatywne)  

LICZBA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI    

LICZBA OSÓB POD ADRESEM 
NIERUCHOMOŚCI 

ZAMELDOWANYCH ZAMIESZKAŁYCH 

  

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ * 

TAK NIE 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO /PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 
 
 ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY *:   
 
TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 
 

• kręgi betonowe   

• metalowy 

• poliestrowy 

• zalewane betonem 

• inny 

 
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA  

ŚCIEKÓW *:    
Element rozsączający  ścieki oczyszczone 

• grunt (drenaż rozsączający) 

• rów melioracyjny 

• inny 

POJEMNOŚĆ (m3)  

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW * 

 
TAK 

 
NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY   

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 
USŁUGĘ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW  

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB 
OSADNIKA W INSTALACJI PRZYDOMOWEJ 
OCZYSZCZANI ŚCIEKÓW  

 

ILOŚĆ WYWIEZIONYCH NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU  

 
* ZAZNACZYĆ PRAWIDŁOWA ODPOWIEDZ 
 
        ………......…………………….. 
                   Podpis  



 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

- ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
Na podstawie 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Siennica Różana (adres: Siennica 

Różana 265 A, 22-304 Siennica Różana; adres e-mail: siennicarozana@gmail.com, numer 
telefonu: 82 575-92-81). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji elektronicznej 

oraz przeprowadzenia kontroli,  tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z Ustawą z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W przypadku dobrowolnego 
udostępniania przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku 
prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na 

przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione 
dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz przeprowadzenia kontroli 
wykonania obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach tj.  posiadania umów na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 

dowodów uiszczania opłat za usługi . 
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji ww. celów ustawowo opisanych (Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach). Natomiast w przypadku danych podanych dobrowolnie – 
co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.  

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą 
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane  poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) 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. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem;  

e. w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody  
(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do usunięcia danych;  

f. 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 
osobowych (RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze 
obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem 
realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych 

dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.  
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonującym usługi w 
zakresie prowadzenia systemów informatycznych baz danych ewidencyjnych dotyczących  
nadzoru nad nieczystościami płynnymi, a także podmiotom lub organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 

 
 
 

……………………………………………………………………… 
(data , podpis) 


