
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2019 

Wójta Gminy Kobylanka z dnia 14 marca 2019 r.  

 
* zaznaczyć odpowiednie 

W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, właściciel jest obowiązany złożyć nowe 

oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 

Potwierdzam zgodność powyższych danych:   

                                             …………………………............. 
                                                     Podpis właściciela 

ZGŁOSZENIE DO GMINNEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 

 WSPÓŁWŁAŚCICIEL 

 UŻYTKOWNIK WIECZYSTY 

 INNY PODMIOT WŁADAJĄCY NIERUCHOMOŚCIĄ * 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH * 

□ Zbiornik bezodpływowy 

□ Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 
 

Liczba zbiorników: Pojemność zbiorników m3: 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiorników?* (należy podać nr umowy) 

□ Tak         

□ Nie 

Nr umowy i data zawarcia umowy 

……………………………………………………… 

Dane podmiotu świadczącego usługę wywozu 

nieczystości ciekłych 

 

 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku 

(m3/tydzień, miesiąc lub rok) 
 

Data ostatniego wywozu  

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

 

Typ przydomowej oczyszczalni: Producent oczyszczalni, model: 

Przepustowość oczyszczalni [m3/d]  

Rok uruchomienia oczyszczalni  

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie poś?* 

(należy podać nr umowy) 

□ Tak           

□ Nie  

Nr umowy……………………………………….. 

Dane podmiotu świadczącego usługę wywozu nieczystości   

Data ostatniego wywozu  

Ilość wywożonego osadu  



 

Pouczenie dla zgłaszającego 

 

1. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) Gminy prowadzą ewidencję: 

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu 

rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych 

osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

2. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy 

budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w 

zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające 

wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 

obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą 

wymagania określone w przepisach odrębnych;  

▪ pkt 3a) gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych; 

▪ pkt 3b) pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości 

ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi; 

3. W myśl art. 6 ust. 1 właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystanie z tej usługi przez okazanie takiej umowy i 

dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów za tą usługę). 

 

Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), dalej RODO, informuję, 

iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kobylanka ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: iod@data.pl lub telefonicznie pod numerem 503677713. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) w celu realizacji zapisów ustawy z 

dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności wynikającego z art. 3 ust. 

3 obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków  

w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych oraz w celu opracowania planu rozwoju 

sieci kanalizacyjnej. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom które pomagają nam realizować cel przetwarzania na 

podstawie umowy powierzenia lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, na jaki będzie istniał obowiązek prowadzenia ewidencji 

nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz przez czas 

związany z czynnościami archiwizacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt. 

7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania 

a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie określenie przez Wójta Gminy Kobylanka, w drodze decyzji 

obowiązku uiszczania opłat za usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania. 


