
Załącznik do informacji Wójta Gminy Gniezno  

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZLANI ŚCIEKÓW  

 

Właściciel nieruchomości (Imię i nazwisko) …………………………………………………………………………………………………………. 

Adres nieruchomości …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Numer ewidencyjny działki………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż do gromadzenia nieczystości ciekłych z mojego gospodarstwa domowego 

posiadam1: 

□ bezodpływowy (szczelny) zbiornik na ścieki o pojemności ………………………………….…..m3 

□ przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności …………………………………………………..m3/dobę 

□ podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej zbiorczej 

□ nie posiadam powyższych urządzeń  

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego / oczyszczalni 2 

Technologia wykonania zbiornika 

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

(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane betonem itp.) 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnienie zbiornika?1       TAK □              NIE □ 

Data zawarcia umowy ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu nieczystości 

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

Częstotliwość opróżniania zbiornika (m3/tydzień, miesiąc lub rok)……………………….……………………………………………… 

W przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego osadu i częstotliwość ….……………………………………………………… 

Data ostatniego wywozu nieczystości………………………………………………………………………………….………………………………. 

 

 

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

               Data                                                                                                                 Podpis właściciela nieruchomości  

 

 

 

 
1 Zaznaczyć właściwe 

2 Niepotrzebne skreślić 



 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą i w celu 
realizacji obowiązku wynikającego z przepisu prawa. 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (określane jako „RODO”) informuję, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gniezno z siedzibą w Gnieźnie, Al. Reymonta 9-11, 62-200 
Gniezno, e-mail: sekretariat@urzadgminy.gniezno.pl 
2. Informacje kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Gniezno, e-mail: iod@lesny.com.pl 
3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Podstawą prawną 
jest: 

• ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.888), 

• ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021r. poz. 1372). 
4. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów 
zawartych z Gminą Gniezno, mogą przetwarzać dane osobowe. 
5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
6. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych  

i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez 

Administratora. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO) oraz prawo ich sprostowania 

(art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia 

danych (art. 20 RODO),  

8. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 
9. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe; niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich 
uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem wniosku bez rozpoznania. 
10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji dotyczących Pani/Pana danych osobowych, w tym 
profilowaniu. 

 


