
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

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  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

Nr ewidencyjny działki  

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

□ Sieć kanalizacyjna 

□ Zbiornik bezodpływowy 

□ Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 

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 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiorników?* (należy podać nr umowy) 

□ Tak Nr umowy…………………… 

□ Nie 

Dane podmiotu upoważnionego do usuwania 

nieczystości ciekłych 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku 

(m3/tydzień, miesiąc lub rok) 

 

Data ostatniego wywozu 
 

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

Typ przydomowej oczyszczalni* Producent oczyszczalni, model 

□ 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 

□ rów melioracyjny 

□ inny (jaki) …………………………………… 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiorników?* (należy podać nr umowy) 

□ Tak Nr umowy………………….. 
□ Nie 



Dane podmiotu upoważnionego do usuwania nieczystości 

ciekłych 

 

Data ostatniego wywozu  

Ilość wywożonego osadu  

* zaznaczyć odpowiednie 

Potwierdzam zgodność powyższych danych: 

 

 
…………………………............. 

Podpis właściciela 
 

W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, właściciel jest obowiązany złożyć nowe 

oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie art. 13 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), publ. Dz. 

Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Tarnogrodzie 

ul. Kościuszki 5, 23-420 Tarnogród, tel. 84 6897161 jest Burmistrz Tarnogrodu. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: a.kurzydlo@tarnogrod.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe  

w imieniu Administratora. 

 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także 

- w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania Państwa danych. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 


