
Jaktorów, dnia ……………… 

 

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) 
LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ 

 

W związku z obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków, wynikającym z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.), zgłaszam eksploatację: 

 
Właściciel nieruchomości/użytkownik/ inna forma użytkowania 

(Właściciel 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 

 

 

Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie 
 

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 

Konstrukcja zbiornika 

bezodpływowego* 

Liczba zbiorników Pojemność zbiorników m3
 

□  zbiornik jednokomorowy 

□  zbiornik dwukomorowy  

□  zbiornik trzykomorowy 

 

 

Technologia wykonania zbiornika (materiał)* 

□  kręgi betonowe 

□  metalowy 

□  poliestrowy 

□  zalewane betonem 

□  inne ……………………………………………………… 

Uszczelnienie dna zbiornika (rodzaj)* 

□  beton 

□  materiał ceramiczny 

□  inne ……………………………………………………… 

□  brak uszczelnienia 

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 

Typ przydomowej oczyszczalni* 
□  mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym 

□  mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem do wód 

□  mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym 

□  mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód 

□  inna (jaka) ……………………………………………………………………….……………………..…………………… 

Przepustowość oczyszczalni [m3/d]  

Rok uruchomienia oczyszczalni  

Odbiornik oczyszczonych ścieków * 

□ grunt (drenaż rozsączający) 

□ rów melioracyjny 

□ inny (jaki) …………….………………………………… 

Nr pozwolenia wodnoprawnego jeśli jest wymagane  

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiorników?*  

□ Tak                        

□ Nie 

 

* zaznaczyć odpowiednie 

 

Objaśnienia: 

Wypełnione zgłoszenie należy przekazać do Urzędu Gminy w Jaktorowie ul. Warszawska 33 lub Sołtysa lub wysłać pocztą 

na adres urzędu. 

Druk zgłoszenia można pobrać w Urzędzie Gminy w Jaktorowie oraz na stronie http://bip.jaktorow.pl  

 

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

Potwierdzam zgodność powyższych danych: 

………..……………………….. 
(Data i czytelny podpis właściciela) 



 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy w Jaktorowie 

Zgodnie z art. 13, ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RE (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. 

UE L 119.1 z 04.05.2016 r.)     Urząd Gminy w Jaktorowie informuje, że: 

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Jaktorowie jest Wójt Gminy Jaktorów,  

ul. Warszawska 33, 96-313 Jaktorów, e-mail: gmina@jaktorow.pl. 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych: e-mail: iodo@jaktorow.pl lub pisemnie na adres Urzędu Gminy 

w Jaktorowie, wskazany w pkt 1.  

3. Administrator danych osobowych - Wójt Gminy Jaktorów przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4.  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy w Jaktorowie,  

b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Jaktorów, 

c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody 

w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5. Dane mogą być udostępniane przez Administratora wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania informacji na podstawie 

odrębnych przepisów. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie 

przez okres wymagany przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania udostępniania swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i przenoszenia, 

ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, chyba że ich 

przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt 4. 

8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych, 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. 

9. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pani/Pan prawo 

wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10. Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą profilowane, nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego, ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. 

Ja niżej podpisana/ny oświadczam że zapoznałam(em) się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

w Urzędzie Gminy w Jaktorowie 

 

 

 

        Jaktorów, dn. ……………….…………………….                                       Podpis  …………………………………………….. 

 


