
ZGŁOSZENIE 

DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 

LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm. ) 

DANE IDENTYFIKACYJNE ZGŁASZAJĄCEGO 

Imię i nazwisko/ nazwa firmy 

 

…………………………………………………… 

□ właściciel nieruchomości 

□ użytkownik 

□ inna forma użytkowania 

Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie 

 

Telefon kontaktowy 

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 

 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

□ Zbiornik bezodpływowy        □ Przydomowa oczyszczalnia ścieków        □ Sieć kanalizacyjna                         

□ Nie posiadam żadnego z powyższych 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                                                                              

(Dotyczy wyłącznie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 

Zbiornik bezodpływowy (szambo) 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA: 

□ kręgi betonowe,            □ poliestrowy, 

□ metalowy,                     □ zalewane betonem 

□ inne ………………….. 

Pojemność  zbiornika (m3)  

Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

TYP PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW                                                                  

□ 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 osadnika ( m3)  

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiornika/osadnika?* 

□ TAK □ NIE 

Data zawarcia umowy 
 



Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu 

nieczystości 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika 

bezodpływowego/osadnika w instalacji przydomowej 

oczyszczalni ścieków (m3/ tydzień, miesiąc, kwartał lub 

rok) w przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego 

osadu 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości  

* zaznaczyć odpowiednie 

   
                        Potwierdzam zgodność powyższych danych: 

 

………………………………………….……. 

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. 

 

Klauzula informacyjna: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Radzyń Podlaski, z siedzibą przy  

ul. Warszawskiej 32, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. (0-83) 413-18-00. 

2. W Urzędzie Gminy Radzyń Podlaski został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować 

się za pośrednictwem e-mail iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 

2 ustawy z dnia 13 września 1996r. utrzymaniu czystości i porządku w gminach , w celu sporządzenia przez Gminę 

Radzyń Podlaski ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz w celu 

kontroli częstotliwości ich opróżniania i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej, stanowiącej 

załącznik nr 1 do rozporządzenia 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. 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo ich 

sprostowania, a także żądania usunięcia (prawo przysługuje w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w 

celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie jest konieczne do wykonania zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

Administratorowi).  

8. W przypadku, gdy uzna Pani/Pan iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. ma Pan/Pani prawo do 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich 

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie uniemożliwienie wykonania przez organ działań 

wymaganych ustawowo.  

mailto:iod.radzynpodlaski@iso-lex.pl

