
ZGŁOSZENIE 
DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018r. poz.1454 z późn. zm.) 

 

 I. DANE IDENTYFIKACYJNE 

Właściciel/użytkownik  nieruchomości 

imię i nazwisko 
 

Adres nieruchomości  

Liczba osób zamieszkujących posesję  

Sposób zagospodarowania ścieków 
bytowych: 

      Zbiornik bezodpływowy   
          (szambo) 

        jednokomorowy 

        dwukomorowy 

        trzykomorowy 

      Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

      Sieć kanalizacji ogólnospławnej * 

          Lokalna oczyszczalnia ścieków ** 

* dotyczy wyłącznie tych mieszkańców miejscowości Modzurów, 
którzy odprowadzają ścieki do sieci kanalizacji ogólnospławnej. 

** dotyczy wyłącznie mieszkańców osiedla w Brzeźnicy oraz 
Ponięcic odprowadzających ścieki do lokalnej oczyszczalni 
ścieków. 

II. DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) 
LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
(nie wypełniać w przypadku odprowadzania ścieków do sieci kanalizacji ogólnospławnej 

 lub lokalnej oczyszczalni ścieków) 

Pojemność zbiornika [m³] 
lub 

Przepustowość oczyszczalni  [m3/ dobę] 
 

Technologia wykonania zbiornika 
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, 

zalewane betonem etc). 
 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 
wywozu nieczystości. 

 

Data zawarcia umowy  z firmą świadczącą  
usługę wywozu nieczystości. 

 

 
Uwagi 

 

 

 

Zapoznałam/em się z umieszczoną na stronie drugiej zgłoszenia klauzulą informacyjną o przetwarzaniu moich danych 
osobowych.  

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

                                                                                                              Data i podpis właściciela/ użytkownika    

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze - przetwarzanie w związku ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Stosownie 

do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 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 (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, informujemy że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Rudnik reprezentowana przez Wójta Gminy Rudnik 
ul. Kozielska 1, 47-411 Rudnik. Adres mailowy urzad@gmina-rudnik.pl i tel +48 32 410-64-28 

2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych z którym można się kontaktować poprzez adres e- mail 
iodo@gmina-rudnik.pl 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w tym prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie: 

 
• art. 6 ust. 1 pkt. c RODO,  w związku z wypełnianiem obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami prawa oraz 
podmioty, które zapewniają nam wsparcie w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków poprzez obsługę 
techniczną, świadczenie usług na podstawie stosownych umów. 

5. 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 
oraz w celach archiwalnych zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie 
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: 

• dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, po upływie 
wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania. 

• wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

• przenoszenia danych, 

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

• wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do 
profilowania.   

 

 

mailto:iodo@gmina-rudnik.pl

