
ANKIETA
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(prosimy o dokładne wypełnianie ankiety i jak najszybsze dostarczenie do Urzędu Gminy w Rzekuniu / Sołtysa wsi)

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.  U.  z  2021  r.,  poz.  888  t.j.),  gminy  mają  obowiązek  prowadzenia  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych
na nieczystości  płynne  (szamba)  oraz ewidencji  przydomowych  oczyszczalni  ścieków.  W związku z  powyższym
z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego zgłoszenia.
PROSZĘ WSKAZAĆ ADRES 
NIERUCHOMOŚCI (W PRZYPADKU BRAKU 
ADRESU, PROSZĘ  PODAĆ NUMER DZIAŁKI)
PROSZĘ PODAĆ LICZBĘ OSÓB 
ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ
CZY BUDYNEK JEST PODŁĄCZONY DO 
SIECI KANALIZACYJNEJ?

TAK                             NIE*

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA)

POJEMNOŚĆ (m3)

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA*:
1. KRĘGI BETONOWE, 

2. METALOWY, 

3. POLIESTROWY, 

4. ZALEWANE BETONEM,

5. INNA (JAKA?) ……………………………………………………
CZY POSIADA PAN/I ZAWARTĄ UMOWĘ 
Z FIRMĄ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA?

TAK                             NIE

PROSZĘ PODAĆ DATĘ ZAWARCIA UMOWY 
Z FIRMĄ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA
PROSZĘ PODAĆ NAZWĘ I ADRES FIRMY 
ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ WYWOZU 
NIECZYSTOŚCI
PROSZĘ PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ 
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA (m3 / tydzień, 
miesiąc lub rok). 

DANE TECHNICZNE  PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI
1. TYPU WIERZBOWEGO

2. Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM

3. INNA (JAKA?) ……………………………………………………

PROSZĘ PODAĆ WYDAJNOŚĆ (m3/DOBĘ)

PROSZĘ PODAĆ TERMIN URUCHOMIENIA 
OCZYSZCZALNI
PROSZĘ PODAĆ ILOŚĆ WYWOŻONEGO 
OSADU
CZY POSIADA PAN/I PODPISANĄ UMOWĘ 
Z FIRMĄ NA WYWÓZ OSADU?
PROSZĘ PODAĆ DATĘ ZAWARCIA UMOWY 
Z FIRMĄ NA WYWÓZ OSADU

PROSZĘ PODAĆ NAZWĘ I ADRES FIRMY 
ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ
* Jeśli w pytaniu zaznaczona została odpowiedź NIE, proszę przejść do dalszej części ankiety 
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Ul.
Nr budynku

opcja
nr działki

PDFescape
Insert
Filtry osadzane wierzbą bądź inną roślinnością.

PDFescape
Insert
Drenaż rozsączający stanowi układ podziemnych rur drenażowych położonych na warstwie żwiru, na którym zachodzi właściwe doczyszczanie ścieków. Odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest grunt.
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Oczyszczalnia z filtrem piaskowym.Oczyszczalnia z osadem czynnym.Oczyszczalnia ze złożem biologicznym.

https://www.rzekun.pl/kontakt.html
https://czarnowiec.pl/kontakt-soltys/


POUCZENIE:

Na  terenie  posesji,  których  właściciele  nie  dostarczą  informacji  w  określonym  powyżej  terminie  będą
przeprowadzone  kontrole  zbiorników  bezodpływowych  podczas  której  sprawdzane  będą  umowy
oraz  rachunki  potwierdzające  wywóz  nieczystości  ciekłych  zgodnie  z  art.  9u  ust.  1  ustawy  z  dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

………………., dnia ………………………………….         ………………………………………
           (czytelny podpis)

Klauzula 
Informacyjna dotycząca przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Zgodnie z art.13ust.1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że: 
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Gminy w Rzekuniu adres: ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;
2)  Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo  kontaktować  w  sprawach
przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej: rzekun@rzekun.pl;
3) Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; 
4) Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na
rzecz  podmiotów,  z  którymi  administrator  zawarł  umowę  w związku  z  realizacją  usług  na  rzecz  administratora  (np.
kancelarią prawną,  dostawcą oprogramowania,  zewnętrznym audytorem,  zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5)Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Państwa  danych  osobowych  do  państwa  trzeciego  lub  organizacji
międzynarodowej;
6)Mają  Państwo  prawo  uzyskać  kopię  swoich  danych  osobowych  w  siedzibie  administratora.  
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, tj. z ustawy z dnia 14 lipca
1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  oraz  w  Rozporządzeniu  Ministra  Kultury  i  Dziedzictwa
Narodowego z dnia 20 października 2015 r.  w sprawie klasyfikowania  i  klasyfikowania dokumentacji,  przekazywania
materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej; 
2)Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
3)  W przypadku realizacji  zadań ustawowych  podanie  danych  jest  obligatoryjne,  w pozostałych  przypadkach podanie
danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie odmowa załatwienia sprawy przez
administratora;
4) Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.

        

…………………………………
           (czytelny podpis)
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