
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) / 
PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW* 

 
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 2018 r. poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 

zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego 

zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Gminy Garbów lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: 
ug@garbow.pl w terminie do 30.09.2019 r. 
 

Właściciel nieruchomości/Użytkownik/Inna 

forma użytkowania. 
 

Adres nieruchomości.  

Liczba osób zamieszkujących posesję.  

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego/ przydomowej oczyszczalni ścieków (dotyczy 
wyłącznie budynków niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej). 

Pojemność (m3).  

Czy jest podpisana umowa z firmą na 

opróżnianie zbiornika / wywóz osadów? 
Tak Nie 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu 

nieczystości / osadów. 
 

Podać częstotliwość opróżniania zbiorników 

(ilość m3/tydzień, miesiąc lub rok).  
W przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego 

osadu. 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

 
 
 
 
………………………………………                                                                                   …………………………………………….     
        Miejscowość, data                                                                                                                Podpis właściciela 
 

 



INFORMACJA  
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE Z ART. 13 RODO 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016r. 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) (Dz. Urz. UE L 119 z dn.04.05.2016) dalej 

RODO, informuję, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Urząd Gminy 

Garbów jest Wójt, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 221-080 Garbów; 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Garbów jest Katarzyna 

Żółkiewska-Malicka, kontakt z Inspektorem email: iodo@zeto.lublin.pl; 

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania 

dotyczącego prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

4. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, 

ustawy z 14.06.1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnionych pracowników 

administratora danych osobowych. 

6. Dane osobowe podlegają ujawnieniu podmiotom świadczącym, usługi informatyczne 

wobec Administratora; 

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie 

poinformowana/y. 

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi tj. ustawą z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

(Dz.U. z 2019r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa rady Ministrów z dnia 18 stycznia 

2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów  akt oraz 

instrukcji w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U z 2011 r. 

nr 14 poz. 67, ze zm.). 

9. Ma Pani/Pan prawo do: 

- dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania kopii; 

- sprostowania swoich danych; 
- ograniczenia ich przetwarzania; 

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ; 

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania 

przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

11.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż przesłankę 

przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą 
również podlegały profilowaniu. 


