OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO)
LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI/ UŻYKOWNIK/ INNA
FORMA UŻYTKOWANIA (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) *

(IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWA PODMIOTU)

ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBY) WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI
NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO
ADRES NIERUCHOMOŚCI, KTÓREJ DOTYCZY
OŚWIADCZENIE
Numer działki
ewidencyjnej

Liczba osób zamieszkujaca
nieruchomość

o TAK

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI KANALIZACYJNEJ *

o NIE

PONIŻSZE INFORMACJE WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE POSIADAJĄCY BUDYNEK
NIE PODŁĄCZONY DO SIECI KANALIZACYJNEJ
JA NIŻEJ PODPISANY/A OŚWIADCZAM, IŻ DO GROMADZENIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z MOJEGO/JEJ
GOSPODARSTWA DOMOWEGO/POSESJI POSIADAM *
o Bezodpływowy zbiornik na ścieki (SZAMBO)

o Bezodpływowy zbiornik na ścieki (SZAMBO) - wspólne dla
……..budynku wielorodzinnego

o Przydomową oczyszczalnię ścieków

o Nie posiadam

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
POJEMNOŚĆ
ZBIORNIKA/ÓW (m3)

LICZBA ZBIORNIKÓW
W PRZYPADKU
OCZYSZCZALNI PODAĆ:

Przepustowość (m3/dobę)
Rok uruchomienia oczyszczalni

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA /

o TAK

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI? *

Data zawarcia umowy

o NIE

Nr umowy (jeśli jest)

NAZWA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ WYWOZU
NIECZYSTOŚCI
CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA (m3/tydzień, miesiąc lub rok) / …..…
ILOŚĆ USUWANEGO OSADU (w przypadku oczyszczalni)
DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI / USUNIĘCIA OSADU

(Proszę załączyć kserokopię rachunku potwierdzającego wywóz)

* zaznaczyć właściwe
Potwierdzam zgodność powyższych danych:
………….……………………………….

Czytelny podpis właściciela

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Klauzula informacyjna (RODO)
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) (Dz. U. UE L 119 z 4.05.2016, s.1, ze zm.) – zwanego dalej „RODO” zostałem/am
poinformowany/a, że:
1. Administratorem moich danych osobowych jest Prezydent Miasta Inowrocławia z siedzibą
w Inowrocławiu przy al. Ratuszowej 36.
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować pod nr tel. 52-35-55-347
lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl.
3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i
przydomowych oczyszczalni na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).
4. Odbiorcą moich danych osobowych będą podmioty uprawnione do tego na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
wskazanych w przepisie prawa, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych.
6. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, oraz prawo do przenoszenia
danych. Prawo do usunięcia, swoich danych przysługuje w sytuacji, gdy przepisy prawa zezwalają na ich
trwałe usunięcie.
7.
przypadku
o niezgodnym
z prawem przetwarzaniu
danych Urzędu
osobowych
przysługuje
7. W
Mam
prawo powzięcia
wniesieniainformacji
skargi do
organu nadzorczego,
którym jest Prezes
Ochrony
Danych
Osobowych w przypadku gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy
RODO.
8. Podanie danych wymaganych przepisami prawa jest obowiązkowe i niezbędne do wypełnienia obowiązku
ciążącego na Administratorze. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne i może ułatwić kontakt w sprawie
lub uwierzytelnić przysługujące prawo.

Zapoznałam/em się z powyższą treścią klauzuli
…………………………………………………………………………….

Data i czytelny podpis właściciela

W przypadku zmiany danych w zgłoszeniu, właściciel jest zobowiązany
złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

Pouczenie dla zgłaszającego
1. Prezydent Miasta Inowrocławia uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1, 2 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) gminy mają obowiązek
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci
kanalizacyjnej.
2. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystosci 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,
▪ 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 tę usługę.

W przypadku nie złożenia oświadczenia Prezydent Miasta Inowrocławia będzie
zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego
zbiornika na nieczystości płynne.

PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE I DOSTARCZENIE DO URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA do
Wydziału Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa, al. Henryka Sienkiewicza 1, pok. 13; za
pośrednictwem poczty na adres: al. Ratuszowa 36, 88-100 Inowrocław lub na adres e-mail:
srodowisko@inowroclaw.pl.

