
 

 

Urząd Gminy Moskorzew 

Moskorzew 42 

29-130 Moskorzew 
 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI  

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) / PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW* 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI /UŻYTKOWNIK/  

INNA FORMA UŻYTKOWANIA*(imię i nazwisko) 

 

 
 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI / OBRĘB 
 

 

* właściwe zaznaczyć 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia, 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 2020 r. , poz. 1439 ze zm.) ewidencji zbiorników bezodpływowych                          

i przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

 

 

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

              ( miejscowość i data )                                                                                                     ( podpis ) 
 

DANE TECHNICZNE  

ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW* 

ŚCIEKI ODPROWADZANE SĄ DO:  ( zaznaczyć właściwy kwadrat i uzupełnić brakujące dane) 

 

 

1.  zbiornika bezodpływowego   
                          (szambo) 

 Pojemność (m³)  

Technologia wykonania zbiornika bezodpływowego: 

betonowy, metalowy, 

poliestrowy,                           inne…………………………………… 

kręgi betonowe,                          ……………………………………….. 

2.  przydomowej oczyszczalni  

ścieków(proszę załączyć certyfikat) 

Pojemność (m³)  

Przepustowość 

(m³/dobę)  

Typ oczyszczalni  

3. nie posiadam żadnego z powyższych 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO  

I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO 

STACJI ZLEWNEJ? 

 

 TAK 

 

 NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY   

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCHI 

TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA 

BEZODPŁYWOWEGO (m
3
/tydzień, miesiąc) 

 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH 

 

 

 

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Moskorzew, Moskorzew 42, 29-130 Moskorzew, 

tel. 34/354-20-03, sekretariat@moskorzew.pl . W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich 

danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail: 

diilg@op.pl lub telefonicznie pod nr telefonu 695-731-856, 518-331- 077. 

2. Podanie danych jest obowiązkowe, a podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez 

Administratora jest ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 

z 2020 r. , poz. 1439 ze zm.). 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 1439 ze zm.) 

w związku z prowadzoną w Urzędzie Gminy Moskorzew ewidencją zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe zostały 

zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z dnia             

14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2020 r. , poz. 164 ze zm.)                            

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. 

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

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, ograniczenia przetwarzania 

lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, usunięcia danych, przy czym uprawnienie              

to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych. 

8. W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych                              

przez Administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych 

do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

mailto:sekretariat@moskorzew.pl
mailto:diilg@op.pl

