
                         …........................., dnia …....................... 

 
 

Urząd Gminy Klukowo 

Ul. Mazowiecka 14 

18-214 Klukowo 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

DANE WŁAŚCICIELA /UŻYTKOWNIKA 

NIERUCHOMOŚCI 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI/ 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 

 

ILOŚĆ OSÓB ZAMIESZKAŁYCH NA 

NIERUCHOMOŚCI 

 

NUMER TELEFONU SKŁADAJĄCEGO 

ZGŁOSZENIE 

 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

POJEMNOŚĆ [m
3
]  

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 

(kręgi betonowe, zalewane betonem, zbiornik 

metalowy, poliestrowy, itp. - typ przydomowej 

oczyszczalni) 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA 

BEZODPŁYWOWEGO/ OSADNIKA* 

I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO 

STACJI ZLEWNEJ? 

 

 
TAK 

 

 
NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY  

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 

USŁUGĘ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH/ OSADNIKÓW* ORAZ 

TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA 

BEZODPŁYWOWEGO/OSADNIKA* 

(np. raz w tygodniu/miesiącu/roku) 

 

ILOŚĆ WYWIEZIONYCH NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH (m
3
/tydzień, miesiąc lub rok). 

W przypadku przydomowej oczyszczalni podać ilość 

wywożonego osadu 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH 

 

* prawidłowe zaznaczyć 

 

 

 

………......…………………….. 
Podpis właściciela (użytkownika) nieruchomości 
 
 

 

 

 
 



 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) – dalej RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących 

prawach z tym związanych. 

Administrator danych osobowych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Klukowo jest Wójt Gminy 

Klukowo z siedzibą w Klukowie, 18-214 ul. Mazowiecka 14. 

Inspektor ochrony danych osobowych: 

We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 

ich przetwarzaniem może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem ochrony danych poprzez email: 
iod@klukowo.pl  lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

Cele i podstawy przetwarzania: 

Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe  

w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) wynikającego z 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku 

w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Klukowo. 

Odbiorcy danych osobowych: 
Dane mogą być udostępniane innym organom administracji publicznej oraz podmiotom realizującym zadania 

publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej w celu i zakresie wynikającym z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa a także innym podmiotom, które na podstawie zawartych umów przetwarzają 

powierzone dane osobowe. 

Okres przechowywania danych: 

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały 

zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne zgodnie z obowiązującą w Urzędzie Gminy Klukowo  

instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat. 

Prawa osób, których dane dotyczą: 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku 

powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych. 

Obowiązek podania danych: 

Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych 

niemożliwe będzie wykonywanie ww. zadań Administratora.  

 
 

mailto:iod@klukowo.pl

