
          Pilzno, dnia ………………………….. 
 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  

 I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
 

PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE ZGŁOSZENIA I DOSTARCZENIE DO SEKRETARIATU URZĘDU  

DANE IDENTYFIKACYJNE 

IMIĘ I NAZWISKO 

Właściciel / użytkownik / inna forma użytkowania* 

 

…………………………………………………………………

……………………………………………………………….. 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI: 

Nr działki ewidencyjnej 

 

 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

Liczba osób zamieszkujących posesję 
 
………………………………………………………………………………… 

Budynek jest podłączony do sieci kanalizacyjnej :   TAK   NIE 

 

Sposób zagospodarowania nieczystości ciekłych 

 Sieci kanalizacyjnej 

 Zbiornika bezodpływowego 

 Przydomowej oczyszczalni ścieków 

Źródło zaopatrzenia w wodę : 
 Wodociąg   Studnia 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO /  PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej) 

 Zbiornik bezodpływowy (szambo) 
 

Pojemność (m3) :………………………………. 

Technologia wykonania zbiornika: 

  kręgi betonowe 

  metalowy 

  inne 

 Przydomowa oczyszczalnia ścieków 
Pojemność (m3) :……………………………………. 

Typ oczyszczalni …………………………………… 

 Częstotliwość opróżniania zbiornika / oczyszczalni: 
 raz w miesiącu, w kwartale, na pół roku, na rok ………………………………………………………………………………… 

Czy jest podpisana umowa z firmą asenizacyjną  

na  opróżnianie zbiornika?  
 TAK  NIE 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę  wywozu 

nieczystości (jeżeli dotyczy): 

 

 
………………………………………………………………………………… 

Data ostatniego wywozu nieczystości (osadu): 
 

…………………………………………………………………….… 

 

* - właściwe zakreślić 

 

Zgłoszenie dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Pilzno zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.).  

 

 

        ……………………………………….. 

          (podpis zgłaszającego) 

  



Informacje 
podawane w przypadku zbierania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c 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, zwanym dalej RODO informujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Pilzno, mieszcząca się pod adresem  

39-220 Pilzno, ul. Rynek 6, tel. 14 672 10 36, zwana dalej Administratorem.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: 

inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zapisów ustawy z dnia 13 wrzesnia 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. prowadzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości ciekłe i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków oraz art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO. 

4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników administratora danych 

osobowych. 

5. Odbiorcą danych osobowych mogą być podmioty świadczące usługi informatyczne wobec Administratora. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  

7. Dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to niezbędne i w zakresie koniecznym do realizacji 

celów przetwarzania, tj. przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi - ustawą z 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem 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. 

8. Posiada Pani/Pan prawo do: 

1) dostępu do treści swoich danych i uzyskania kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych,  

2) przenoszenia danych, 

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego: UODO ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie podlegają profilowaniu. 

10. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi 

przepis prawa. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do podania swoich danych. Konsekwencją 

niepodania danych może być brak możliwości realizacji celu. 

 


