
OŚWIADCZENIE 

O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) 

 LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

(wypełnić czytelnie drukowanymi literami) 

 

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości 

 
 

Telefon kontaktowy  

Adres nieruchomości  

 

Numer ewidencyjny działki  

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

 

 

Nieruchomość wyposażona jest w* 

 

ZBIORNIK 

BEZODPŁYWOWY 

(SZAMBO)      □ 
 

PRZYDOMOWĄ 

OCZYSZCZALNIĘ 

ŚCIEKÓW □ 
 

DANE TECHNICZNE 

ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 ZBIORNIK 

BEZODPŁYWOWY 

PRZYDOMOWA 

OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

Ilość (szt.)   

Pojemność (m3)   

Technologia wykonania zbiornika 

(np. betonowy, metalowy, z 

tworzywa sztucznego…) 

 

Częstotliwość opróżniania 

(m3/tydzień, miesiąc, rok…) 

 

Typ przydomowej oczyszczalni   

Przepustowość (m3/dobę)  

Częstotliwość i sposób pozbywania 

się komunalnych osadów 

ściekowych 

 

 

* właściwe zaznaczyć 

…………………………………………………. 

                   data i podpis zgłaszającego 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Dopełniając obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

 Gmina Imielno 

 ul. Cmentarna 7, 28-313 Imielno 

 reprezentowana przez Wójta Gminy Imielno 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: 

Sylwester Cieśla   

Centrum Zabezpieczenia Informacji Sp. z o. o. 

ul. Wrzosowa 15 lok. 1 

25-211 Kielce 

email.: iod@czi24.pl. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z: 

- art. 6 ust. 1 lit. a oraz lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).  

4) Dane te nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa 

oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji powyższego 

celu, do momentu wygaśnięcia obowiązku przetwarzania danych wynikającego z przepisów 

prawa, w tym przepisów dotyczących archiwizacji oraz do końca okresu przedawnienia 

potencjalnych roszczeń.  

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. 

7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

8) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami jest obligatoryjne.  

9) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania. 

 

 

 

 

…………………………………………………………………… 

             (data i podpis właściciela nieruchomości) 


