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

Miasto i Gmina Solec nad Wisłą 

ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą 

 

Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej 
oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej 

 

W związku z obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków, wynikających z art. 3, ust. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439 z póź.zm.) zgłaszam 
eksploatację: 

 

□  zbiornika bezodpływowego   □  przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

Właściciel nieruchomości / użytkownik  
   (imię i nazwisko / nazwa podmiotu)  

 

Adres nieruchomości / nr ewidencyjny działki 

 

 

Numer telefonu  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

Budynek podłączony jest do sieci * 

 

     sieci kanalizacyjnej  

     sieci wodociągowej 

Część I    Dane techniczne zbiornika bezodpływowego 

Liczba użytkowanych zbiorników (szt.)   

Pojemność (m3), ……………..m3 

Data oddania do użytku zbiornika  

Technologia wykonania  

zbiornika bezodpływowego* 
 

- z kręgów betonowych, - metalowy,  

- poliestrowy, - zalewany betonem, 
- jednokomorowy, dwukomorowy,  

- inne …………………………. 

Czy jest podpisana stała umowa z firmą na  
opróżnianie zbiornika i transport nieczystości do 

stacji zlewczej ? * 

  Tak 
 

  Nie 

Data zawarcia umowy  

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 
opróżniania zbiornika bezodpływowego i 

transportu nieczystości ciekłych  

 

Częstotliwość opróżniania oraz ilość 
wywożonych nieczystości w m3 / kwartał lub rok) 

………….m3/kwartał 
………….m3/rok 

Data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych  

Część II:  Dane techniczne przydomowej oczyszczalni 

Wydajność (m3/dobę) ..………m3 

Technologia oczyszczalni (typu wierzbowego,  z 

drenażem rozsączającym, studnia chłonna itp.) 

 

Termin uruchomienia oczyszczalni  

Częstotliwość oraz ilość wywożonego osadu w 

m3 / kwartał lub rok) 

………….m3/kwartał 

………….m3/rok 

Część III:  Dodatkowe informacje 

 

 

* właściwe podkreślić 
Zgodnie z art. 23. Ust. 1pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) 
wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miasto i Gminę Solec nad Wisłą w celu prowadzenia ewidencji 



zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020, poz. 1439). 

Zgłoszenie należy przekazać osobiście lub pocztą do Urzędu Miasta i Gminy w Solcu nad Wisłą ul. Rynek 1,  
27-320 Solec nad Wisłą.  

Potwierdzam zgodność powyższych danych       .......................................................................... 

       Czytelny podpis właściciela 
 

 
 
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 9 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób  fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  

w zakresie: numer telefonu, w celu przekazywania przez Urząd istotnych informacji związanych z prowadzonym postępowaniem.  

 

………………………………………….. ………………………………………………... 
(miejscowość i data)        (podpis) 

 

 
 

Klauzula informacyjna 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:  

I. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Solec nad Wisłą, w imieniu której działa Burmistrz Gminy Solec nad 

Wisłą z siedzibą ul. Rynek 1, 27-320 Solec nad Wisłą. Z Administratorem można się skontaktować drogą elektroniczną za pośrednictwem 

poczty elektronicznej (e-mail): burmistrz@solec.pl. 

II. W Urzędzie funkcjonuje powołany przez Administratora - Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach 

związanych z przetwarzaniem danych przy użyciu poczty elektronicznej na adres e-mail: iod@solec.pl. 

III. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)  

i przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z  art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13  września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) w zakresie, który jest potrzebny do prowadzenia 

gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków - 

podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

W przypadku danych, których obowiązek podania nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie 

zgody - w celu wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.  

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych  

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

IV. Okres przetwarzania Pani/Pana danych, zależy od celu, w jakim dane zostały zebrane oraz od obowiązujących przepisów prawa,  

w szczególności okresy przetwarzana danych określa Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 

2011 r. (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). 

V. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.  

Do Pani/Pana danych  mogą też mieć dostęp inne podmioty, które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

administratora. 

VI. Przysługuje Pani/Panu  prawo dostępu do treści Państwa danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 

prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

VII. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest wymogiem ustawowym.  

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana 

danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny . 

VIII. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania. 

 

 

 

mailto:wojt@solec.pl
mailto:iod@solec.pl

