Świebodzice, …….…………………r.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) LUB
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Właściciel: …………………………………………………………………………………………..
Adres zamieszkania/zameldowania: …………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….........
Adres nieruchomości, której dotyczy oświadczenie: ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Numer ewidencyjny działki: …………………………………………………………………………
Liczba osób zamieszkujących nieruchomości: ………………………………………………………

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż do gromadzenia nieczystości ciekłych z mojego
gospodarstwa domowego posiadam: (wybrać właściwe)
1. bezodpływowy (szczelny) zbiornik na ścieki o pojemności ……………..... m3.
2. przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności …………………….…..m3/dobę.
3. nieruchomość jest przyłączona do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej.
Techniczne dane zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni:
Technologia wykonania zbiornika
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane betonem,
itp., typ przydomowej oczyszczalni ścieków)
Czy podpisana jest umowa z firmą asenizacyjną na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych/wywóz osadów z
przydomowej oczyszczalni ścieków*

TAK

NIE

Data zawarcia umowy
Nazwa i adres firmy asenizacyjnej z którą została
podpisana umowa
Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego /
oczyszczalni (m3/tydzień, miesiąc, rok)
W przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego osadu
Data ostatniego wywozu nieczystości płynnych, osadu*
* niepotrzebne skreślić
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu w celu prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 6 ust. 1
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).
Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość danych, zamieszczonych powyżej.

……………………………………..
Podpis właściciela

W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel jest obowiązany złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 dni od
daty nastąpienia zmiany.

POUCZENIE
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 t.j.) Burmistrz obowiązany jest do prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na
terenie miasta.
Mając powyższe na uwadze, proszę właścicieli nieruchomości, o wypełnienie druku
oświadczenia i dostarczenie osobiście lub listownie do Urzędu Miejskiego w Świebodzicach ul. S.
Żeromskiego 27, pok. nr 3.
Urząd Miejski w Świebodzicach Wydział Ochrony Środowiska, ul. Rynek 1 , 58-160 Świebodzice
nr tel. 74 666 98 15
Druk oświadczenia został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świebodzicach
w zakładce Ochrona Środowiska/ Gospodarka wodno-ściekowa.
Właścicielem nieruchomości w myśl ustawy jest również: współwłaściciel, użytkownik wieczysty,
oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także
podmioty władające nieruchomością.
Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez
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.
W myśl art. 6 ust. 1 pkt 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) za tą
usługę.

Klauzula informacyjna:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 58-160
Świebodzice
2. Wszelkie pytania dotyczące ochrony danych osobowych można kierować do wyznaczonego przez
administratora Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: iod@swiebodzice.pl lub tel.: 74-666-95-02 lub
pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Świebodzicach, ul. Rynek 1, 58-160 Świebodzice.
3. Administrator Danych przetwarza Pana/Pani dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, dla
potrzeb prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.
5. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom upoważnionym zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia,
ograniczenia,
przetwarzania
oraz
sprzeciwu
wobec
ich
przetwarzania.
8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest nieobowiązkowe, ale niezbędne do realizacji celu
określonego w pkt 3.

