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OŚWIADCZENIE 
                                                  O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO),  

                           PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI  
 
1. Dane właściciela: ………………………………………………………………………………………………………………..……..… 
                                                                                             Imię i Nazwisko 
 
  
2. Adres zamieszkania:……………………………………………………………………………………………………………………... 

 
3. Dane dotyczące nieruchomości, na której znajduje się  (zbiornik bezodpływowy/ poś) * w tym: 

 
─  miejscowość, nr domu ……………………………………………………………………………………………………………. 

 
─     numer ewidencyjny ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 
─  liczba osób faktycznie zamieszkujących posesję: …………………………………………..………………….…… 

 
4. Do gromadzenia nieczystości ciekłych z w/w nieruchomości posiadam*: 

 
A) bezodpływowy zbiornik na ścieki o pojemności ……………….…. m3 lub L 

 

- Technologia wykonania zbiornika: ……………………………………………………………..………………… 
  (kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, betonowy, inny (podać jaki)) 

 

- Częstotliwość opróżniania zbiornika : ……………………………………………………………..………….... 
                       (np. raz na tydzień/miesiąc/rok (podać)) 

 
B) przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności …………………………m3/dobę  

- Częstotliwość opróżniania POŚ : ……………………………………………………………..……..………….... 
               (np. raz na tydzień/miesiąc/rok (podać)) 

 
Poniższe wypełnić w przypadku zaznaczenia ppkt. ( A lub B ) 
 
5. Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnienie (zbiornika / przydomowej oczyszczalni 

ścieków)* ?                      
                                    TAK   /   NIE 

- Numer i data zawarcia umowy: ………………………………..……………………………………………..………………………. 
 
- Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu nieczystości wg umowy: 
 
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………..…... 
 
6. Do oświadczenia załączam kserokopię następujących dokumentów *: 

 umowa  
 dowody uiszczenia opłat za usługi -wymienić ……………………………………………………….……………….. 
 
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….… 

 

Zapoznałem/am **  się z klauzulą informacyjną  dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych. 
 
 

     ……..………..…………………………. 
       Czytelny podpis właściciela 
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*  zaznaczyć właściwe   

**skreślić
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Pouczenie 
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Gminy mają obowiązek 

prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb)  oraz ewidencji przydomowych 
 oczyszczalni  ścieków.  

Na podstawie art. 6 ust. 1  w/w ustawy obowiązkiem właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się  z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych jest udokumentowanie w formie umowy korzystania z usług przedsiębiorcy, który 
posiada zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości płynnych na terenie Gminy i posiadania dowodów korzystania z takich usług.  

Biorąc pod uwagę art. 6 ust.5a w/w ustawy wójt kontroluje posiadanie umów  i dowodów uiszczania opłat za 
korzystanie z usług przedsiębiorcy.  
            Gmina jest obowiązana zorganizować opróżnianie zbiorników bezodpływowych, w przypadku właścicieli 
nieruchomości, którzy nie będą mieli zawartych umów z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.                                         
Wójt w powyższych przypadkach wydaje decyzje z urzędu, o której mowa w art. 6 ust. 7 pkt 1 -4 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, ustalając obowiązek opróżnienia zbiorników bezodpływowych, określa wysokość opłaty, 
termin jej uiszczenia,  a także ustala sposób i terminy udostępniania zbiorników w celu ich opróżniania. 

 
Uzupełnione oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szamba), przydomowej oczyszczalni 

ścieków należy złożyć do sołtysów danego sołectwa lub do Urzędu Gminy w Sobkowie pok. nr 6 niezwłocznie. 
 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Wypełniając obowiązek informacyjny w zakresie ochrony danych osobowych na podstawie art. 13 ust. l i ust. 2 ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 20 l 6 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 zwanym dalej „RODO" i dbając 
o Państwa dane osobowe przetwarzane przez nas informujemy, że: 
Administrator Danych 
Administratorem Państwa danych osobowych będzie Wójt Gminy Sobków  z siedzibę w Sobkowie, przy pl. Wolności 12. Możesz się z nami 
skontaktować: 

─ listowanie: pl. Wolności 12; 28-305 Sobków; 

─ przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://www.sobkow.pl;  

─ telefonicznie: +48 41 387 10 37 

─ drogą mailową: sekretariat@sobkow.pl 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych 
Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest pan Mariusz Piskorczyk. Można się z nim skontaktować emailem: biuro@ochrona-danych.net lub 
telefonicznie pod numerem telefonu: 66 55 86 173. 
Cel i podstawy przetwarzana 
Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w celu: 
-  załatwienia sprawy oraz archiwizacji dokumentacji sprawy na podstawie przepisów prawa - art. 6 ust. 1 lit. C RODO, tj. ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ordynacja podatkowa, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym oraz ustawy o narodowym 
zasobie archiwalnym. 
-  przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi - art. 6 ust. 1 lit. E RODO. 
Odbiorcy danych osobowych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi zawarliśmy umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji celu przetwarzania, jak również podmioty uprawnione do obsługi 
doręczeń. 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane przechowywane będą przez okres załatwienia sprawy, a po załatwieniu sprawy przez okres zgodnie z przepisami prawa tj. 
ustawy o archiwach państwowych, w tym Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.  
Prawa osób, których dane dotyczą 
Mają Państwo prawo do: 

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

4) usunięcia danych osobowych po ustaniu celu przetwarzania; 

5) wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) 

Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa w celu realizacji obowiązku prawnego oraz 
jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
administratorowi.
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