
ZGŁOSZENIE  
DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 

ORAZ 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 nakładającym na gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników 
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a także sposobu i częstotliwości ich opróżniania, 
składam następujące zgłoszenie:  

DANE IDENTYFIKACYJNE 
Właściciel nieruchomości 

(Imię i nazwisko/Nazwa firmy) 

 

Adres nieruchomości  

Liczba osób zamieszkujących posesję  

Ścieki odprowadzam do:        zbiornika bezodpływowego (szamba) 

    przydomowej oczyszczalni ścieków 

    sieci kanalizacji sanitarnej 

    nie posiadam żadnego z powyższych 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/ 
OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ 

Pojemność (m3
)  

Technologia wykonania zbiornika 
 

 

 

        kręgi betonowe                   zbiornik metalowy 

        zbiornik poliestrowy           zalewane betonem 

        inna (jaka?) ……………………………. 

Typ przydomowej oczyszczalni ścieków          drenażowa rozsączająca        

        z filtrem piaskowym lub keramzytowym  

        gruntowo-roślinna  

        inna (jaka?) ……………………………. 

Czy jest podpisana umowa z firmą na 
opróżnianie zbiornika? 

    TAK      NIE 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu 
nieczystości 

 

 

Podać częstotliwość opróżniania 
zbiornika/oczyszczalni 

 

 

         raz na tydzień                      raz na miesiąc  

         raz na kwartał                      raz na rok 

         inna (jaka?) ……………………..…….. 

Data ostatniego wywozu nieczystości  

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych własnoręcznym podpisem. 
 

 

Wysokie, dnia .....................................................       .................................................................................... 

Podpis właściciela nieruchomości 
 

 

Zgłoszenie należy złożyć osobiście (pokój nr 4), przekazać Sołtysowi, lub wysłać na adres Urzędu Gminy 

Wysokie  ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie.  

 

Klauzula RODO – Verte



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla klientów/petentów Urzędu Gminy 
Wysokie 

W związku z realizacją wymogów 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 o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o 

przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Wysokiem jest 

Wójt Gminy Wysokie z siedzibą w Wysokiem  ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie, tel.: 84 680 62 06 email: 

ug@ugwysokie.lbl.pl - zwany dalej Administratorem.  
2)  Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w 

zakresie działania Urzędu Gminy Wysokie, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się 

Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w za pomocą adresu 

iod@ugwyskie.pl lub na adres ul. Nowa 1, 23-145 Wysokie. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

 wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), 

 wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach władzy publicznej powierzonej 

administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e RODO), 

 realizacji zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

 w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 

udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). 

4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa, 

zawarte umowy lub udzielona przez Panią/ Pana zgoda. 

5) Z danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt. 

3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

      6) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane: 

 organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działających na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa; 

 innym podmiotom, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą Wysokie przetwarzają 

dane osobowe dla których Administratorem jest Wójt Gminy Wysokie. 

      7) Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu. 

     8) Pani/Pana dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 

Liechtenstein i Islandię). 

     9) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 

 prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

 prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 

16 RODO; 

 prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO; 

 prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 

RODO; 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach 

określonych w art. 21 RODO; 

 prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO; 

 prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają 

Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych (RODO). 

     10) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody 

w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

     11)  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. 

    12) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. 

 

                                                                             

 

   ……………………………………………… 

         
                                                                                                                                           Czytelny podpis

 

 


