
 

Urząd Gminy Ciechanów  
ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów 
tel. 23 672 26 46, 23 672 22 10 
email: urzad@gminaciechanow.pl 

 
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI GMINNEJ 

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu                                                       

czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454  ) 

IMIĘ I NAZWISKO  
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI1 

 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI 
 

 

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI, OBRĘB  

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ  

NIECZYSTOŚCI CIEKŁE POWSTAŁE W GOSPODARSTWIE DOMOWYM ODPROWADZANE SĄ DO: * 
 zbiornika bezodpływowego(szamba) 

 przydomowej oczyszczalni 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO: * 

 kręgi betonowe 

 metalowy 

 poliestrowy 

 betonowy 

 inny ( jaki )……………………………………………………………………………………………… 

POJEMNOŚĆ (m³)  

CZY JEST ZAWARTA UMOWA Z FIRMĄ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA? * 
 TAK 

 NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY  

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ  
USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

 

PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 
ZBIORNIKA  
(m³/tydzień, miesiąc, kwartał lub rok). 
 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI 
 

                                                           
1 właściciel nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne  
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością 
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DANE TECHNICZNE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

TYP PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW:* 

 biologiczna z drenażem rozsączającym 

 mechaniczno – biologiczna z drenażem rozsączającym 

 mechaniczno – biologiczna z odprowadzaniem do wód 

 mechaniczna ( odstojnik ) z drenażem rozsączającym 

 mechaniczna ( odstojnik ) z drenażem do wód 

 inna……………………………………………………………………. 

TECHNOLOGIA WYKONANIA OSADNIKA:* 

 tworzywo sztuczne 

 beton 

ODBIORNIK ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH:* 

 grunt ( drenaż rozsączający ) 

 rów melioracyjny 

 inny ( jaki ) ……………………………………………………….. 

 
POJEMNOŚĆ OSADNIKA ………………………………………………….m3 

 
PRZEPUSTOWOŚĆ OCZYSZCZALNI ……………………………………………m3/dobę 

ROK URUCHOMIENIA 
 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA  
OSADU ŚCIEKOWEGO 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ USUWANIA OSADU W CIĄGU 
ROKU 

 

DATA OSTATNIEGO USUNIĘCIA OSADU 
ŚCIEKOWEGO 

 

 

*właściwe zaznaczyć 

Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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), dalej 
RODO, informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8,                                                       
06-400 Ciechanów; 

2) kontakt do inspektora ochrony danych, e-mail: iod@gminaciechanow.pl, a także pocztą tradycyjną                                         
pod adresem: Urząd Gminy w Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów; 

3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO                         
i w celu realizacji zadań Wójta Gminy Ciechanów jako organu administracji; 

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO. Przetwarzanie 
danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia gminnej ewidencji zbiorników 
bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 
13  września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) w zakresie, 
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który jest potrzebny do prowadzenia gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne 
(szamb) i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest 
wymogiem ustawowym w sytuacji, gdy przesłanką przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa                        
(art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO); 

5) Pani/Pana dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa,                      
bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz będą 
archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Ciechanów, w szczególności 
rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

7) w przypadku gdy przepisy szczególne nie stanowią inaczej posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich 
danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przetwarzanie Pani/Pana danych może zostać ograniczone,                        
z wyjątkiem ważnych względów interesu publicznego RP lub Unii Europejskiej. W przypadku przetwarzania 
danych osobowych na podstawie art. 7 RODO ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. 
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem; 

8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych; 

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

10) w związku z funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w Urzędzie Gminy Ciechanów, niektóre 
przetwarzane przez Administratora Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane. 

 

Potwierdzam prawdziwość powyższych danych:  

          ………………..…….................................................... 

                     (data i podpis zgłaszającego) 

 
 


