
Dubiecko, dnia ……………………………... 

 Urząd Miasta i Gminy w Dubiecku 

 ul. Przemyska 10 

 37-750 Dubiecko 
 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBO)  

LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

Właściciel/Użytkownik 

nieruchomości 

(Imię i Nazwisko) 

 

Adres nieruchomości/  

Nr ewidencyjny działki 
 

Liczba osób  

zamieszkujących posesję 
 

Zaznaczyć właściwe: 

               Zbiornik bezodpływowy 

               Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO  LUB OCZYSZCZALNI 

Pojemność (m3)  

Technologia wykonania 

zbiornika (kręgi betonowe, 

metalowy, poliestrowy, zalewane 

betonem etc – typ przydomowej 

oczyszczalni).  

 

Czy jest podpisana umowa 

z firmą na opróżnianie zbiornika 

bezodpływowego? 
TAK  NIE 

Częstotliwość opróżniania 

zbiornika bezodpływowego  (np. 

w tygodniu/miesiącu/roku) 

 

 

 

                 ……………………………………… 
                 Podpis właściciela 



Klauzula Informacyjna 

 

Realizując obowiązek wskazany w art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

2016/679 z dnia 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 niniejszym 

przekazuje się następujące informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Dubiecko (obsługiwane przez Urząd 

Miasta i Gminy oraz reprezentowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Dubiecko) z siedzibą w Dubiecku 

(37-750) przy ul. Przemyskiej 10 (nr tel.: 16 65 11 156, e-mail: sekretariat@dubiecko.pl); 

2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@dubiecko.pl 

lub telefonicznie 16 65 11 156; 

3. w ramach ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie 

Miasta i Gminy przetwarzane będą dane osobowe Wnioskodawcy i innych stron postępowania w zakresie 

i w celu określonym w art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

4. przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu wyżej wskazanym dokonywane jest na podstawie 

prawa, to jest na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) wyżej wskazanego Rozporządzenia jak i na podstawie kodeksu 

postępowania administracyjnego i jest niezbędne dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze; 

5. przekazanie danych osobowych przez Wnioskodawcę jak i inne strony postępowania w zakresie 

niezbędnym do przeprowadzenia postępowania administracyjnego jest wymogiem ustawowym; odmowa 

ich przekazania rodzi negatywne skutki procesowe; 

6. wskazane dane osobowe dostępne będą na podstawie art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego 

oraz art. 15 wyżej wskazanego Rozporządzenia stronom postępowania; strony mają także prawo żądania 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych ich dotyczących, jeżeli w ich ocenie 

przetwarzanie jest nieprawidłowe; 

7. dane przechowywane będą w tutejszym Urzędzie w postaci odrębnych zabezpieczonych przed osobami 

niepowołanymi akt sprawy przez okres prowadzenia sprawy jak i po tym okresie, tak długo jak w świetle 

prawa będzie to niezbędne dla dokumentowania przebiegu załatwiania i rozstrzygania sprawy; 

8. osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

z siedzibą w Warszawie, jeżeli uzna iż przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w sposób 

nieprawidłowy; 

9. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

przepisów prawa i zawartych umów; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych; 

11. Pani/ Pana nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą wykorzystywane 

do profilowania. 

 

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 

w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowej 

oczyszczalni ścieków wymaganej przepisami art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 1439 ze zm.) 
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