
 

 

 
 

 
 

_____________________ dnia _________________ 
 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Właściciel nieruchomości – użytkownik – inna 
forma użytkowania 

 
 

Adres nieruchomości 
 

 

Numer telefonu, email  

Liczba osób zamieszkujących posesję 
 

 

Budynek podłączony jest do sieci 
kanalizacyjnej* 

 
TAK NIE 

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego – oczyszczalni* 
Dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej. 

 

Pojemność (m³) 
 

 



Technologia wykonania zbiornika 
(kręgi betonowe, metalowe, poliestrowy, 

zalewane betonem itd. lub typ oczyszczalni 
przydomowej 

 

 

Czy jest podpisana umowa z firmą na 
opróżnianie zbiornika? * 

 
TAK NIE 

Data zawarcia umowy 
 

 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 
wywozu nieczystości 

 
 

Częstotliwość opróżniania zbiornika (m³ na 
tydzień, miesiąc, rok) W przypadku 

oczyszczalni przydomowej podać ilość 
wywożonego osadu 

 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości 
 

 

*zakreślić właściwe 

 

______________________________________ 

Czytelny podpis uwzględniający imię i nazwisko 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, że: 

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice,  
tel. 76/857-50-13, e-mail: kunice@kunice.pl 

 W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 
Danych (IOD): iodo@amt24.biz 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Kunice oraz w celach kontaktowych. 

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2019r., poz. 2010), art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - osoba, której 

dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów – zgoda dotyczy numeru telefonu, adresu email.. 

 Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 
uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz przez 
okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

 Na każdym etapie przetwarzana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

 sprostowania (poprawienia) danych, 

 ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 dostępu do danych (w tym kopii tych danych), 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 W związku z przetwarzaniem danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, nie przysługuje Pani/Panu prawo 
do: 

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, na zasadach określonych w art. 21 RODO, 

 usunięcia danych, 

 przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 

 Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu, adresu email, w dowolnym momencie bez 
wpływu na zgodność przetwarzania z prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 
profilowaniu. 

 Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

 Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

 Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia przedmiotowej sprawy. 
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