
ZGŁOSZENIE 
DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 

/UŻYTKOWNIK/ INNA FORMA 

UŻYTKOWANIA * 

 

…………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) 

ADRES NIERUCHOMOŚCI/  NR 

EWIDENCYJNY DZIAŁKI * 

 

CHARAKTER NIERUCHOMOŚCI:  (zaznaczyć właściwy kwadrat) 

- NIERUCHOMOŚĆ MIESZKALNA    LICZBA MIESZKAŃCÓW: 

- NIERUCHOMOŚĆ USŁUGOWA 

  POWIERZCHNIA LUB LICZBA MIEJSC 

NOCLEGOWYCH* 

- NIERUCHOMOŚĆ  MIESZANA – 

MIESZKAŃCY ORAZ USŁUGI 

  LICZBA MIESZKAŃCÓW: 

POWIERZCHNIA LUB LICZBA MIEJSC 

NOCLEGOWYCH* 

 

- DOMEK LETNISKOWY   

*właściwe podkreślić 
 

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ  

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

ŚCIEKI ODPROWADZANE SĄ DO: ( zaznaczyć właściwy kwadrat i uzupełnić brakujące dane ) 

zbiornika bezodpływowego (szamba)   Pojemność  ………………………. 

przydomowej oczyszczalni ścieków   Pojemność …………………………….. 

Czy jest podpisana umowa z 

firmą na opróżnianie zbiornika 

bezodpływowego ? 
 

TAK 

  

                              NIE 

  

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 
opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika 
bezodpływowego / przydomowej 
oczyszczalni ścieków  

w tygodniu w miesiącu w roku 

Data ostatniego wywozu nieczystości  

  

…………………………………     …………………………… 
       (miejscowość i data)                          (podpis) 

 
 

Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r., informuję: 
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Stronia Śląskiego mający siedzibę  

w Urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim przy ul. Kościuszki 55, 57-550 Stronie Śląskie. 
2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres siedziby administratora jak powyżej 

lub na adres e-mail: iod@stronie.pl 
3. Przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub realizacji 

mailto:iod@stronie.pl


umowy, podstawą przetwarzania danych jest art. 6 pkt 1 lit. b, lit. c, lit. e, 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). Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j Dz. U. z 2021  poz 888),  art. 3 ust 3.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowego obowiązku prowadzenia przez 
gminy ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.  

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. 
7. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt dla 

organów gminy. 
8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych. 

9. W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mają Państwo 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

10. Podane przez Panią/Pana dane osobowe są dobrowolne.  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obowiązki właścicieli nieruchomości niepodłączonych  
do sieci kanalizacyjnej 

 

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a,3b oraz art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz.U. z 2021 poz.888) właściciele 

nieruchomości zapewniają 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; 

 

Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są 

zobowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez 

gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych- przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Klauzula informacyjna Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim 
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