Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego ( szamba ) lub przy domowej
oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
W związku 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 2018r. poz.1454 z póżn. zm.) zgłaszam eksploatację:

□ zbiornika bezodpływowego

□ przydomowej oczyszczalni ścieków

Imię i nazwisko / nazwa właściciela

Adres nieruchomości / siedziby, na której
znajduje się zbiornik lub oczyszczalnia
Nr telefonu kontaktowego
Liczba osób zamieszkujących posesję
Dane techniczne
Wyjaśnienia: 1) część I wypełnia właściciel, który na swojej nieruchomości posiada zbiornik bezodpływowy (szambo)
2) część II wypełnia właściciel, który na swojej nieruchomości posiada przydomową oczyszczalnię ścieków

Część I. ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (SZAMBO)
Pojemność (m3)
Technologia wykonania zbiornika
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy,
zalewany betonem, itp.)

Czy podpisana jest umowa z firmą
na opróżnianie zbiornika?*

TAK

NIE

Data zawarcia umowy
Nazwa i adres firmy świadczącej
usługę wywozu nieczystości
Częstotliwość opróżniania zbiornika
(m3/tydzień, miesiąc, rok)

Data ostatniego wywozu nieczystości
Część II. PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Przepustowość (m3/dobę)
Typ oczyszczalni
(z drenażem rozsączającym, roślinna, itp.)

Odbiornik ścieków oczyszczonych
(grunt, rów melioracyjny, itp.)

Ilość i częstotliwość wywożonego osadu
Data ostatniego wywozu osadu
* zaznaczyć odpowiednie

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w podanym wyżej zakresie przez
Wójta Gminy w Marcinowicach, w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych ( szamb)
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Marcinowice
…………………………………………..
data, podpis właściciela nieruchomości

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wójt Gminy Marcinowice
• listowny na adres: ul.Tuwima 2 58-124 Marcinowice
• przez e-mail: gmina@marcinowice.pl
• telefoniczny: 74 85 85 226
2. Cele przetwarzania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Marcinowice.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie. PODANIE
DANYCH JEST DOBROWOLNE, JEDNAK ODMOWA ICH PODANIA JEST RÓWNOZNACZNA Z BRAKIEM
MOŻLIWOŚCI DOKONANIA WPISU DO REJESTRU EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW.
4.Okres przechowywania danych osobowych
Twoje dane przechowywane będą przez okres prowadzenia ewidencji.
5. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
• prawo dostępu do Twoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich
przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych osobowych
6.Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane mogą być przekazywane innym podmiotom, tj. jednostkom budżetowym Gminy, jednostkom administracji rządowej i
samorządowej,
\
na podstawie przepisów prawa w przypadku kiedy o to wystąpią.

.......................................................................
data i podpis właściciela nieruchomości

