
 
INFORMACJA DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ( SZAMB), 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ KANALIZACJI 
 
PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE ANKIETY I JAK NAJSZYBSZE DOSTARCZENIE DO URZĘDU 
GMINY ŻUKOWO pok. Nr 3 lub za pośrednictwem poczty na adres : ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo . 
 
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 
Imię i Nazwisko 
 
 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 
 
 
 

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
NIERUCHOMOŚĆ 
 

 

NIERUCHOMOŚĆ PODŁĄCZONA DO 
KANALIZACJI 

 
     TAK               NIE 

w przypadku zaznaczenia NIE proszę wypełnić poniżej 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO – OCZYSZCZ ALNI* 
POJEMNOŚĆ (m3) 
 
 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, 
zalewane betonem etc). W przypadku 
przydomowej oczyszczalni ścieków proszę 
załączyć certyfikat. 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ 
NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA? 
 

 

DATA ZAWARCIA UMOWY  

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 
USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI. 
 

 

PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 
ZBIORNIKA (m3 / tydzień, miesiąc lub rok). W 
przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego 
osadu. 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU 
NIECZYSTOŚCI. 
 

 

 
* - niepotrzebne skreślić 
 

 
                                                                                ……….…………………………………… 
                 Data i czytelny podpis właściciela 

 



Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz 
w jakim celu, i jakim sposobem, jest Burmistrz Gminy Żukowo, którego dane kontaktowe są 
następujące:−adres korespondencyjny: ul. Gdańska 52, 83-330Żukowo−nr telefonu: 58 685 83 
00−adres e-mail ugzukowo@zukowo.pl. 
Inspektor ochrony danych  
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować 
się z naszym inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@zukowo.pl  
Cel przetwarzania 
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązków wynikających z art. 3 ust.3 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, polegających na 
obowiązku prowadzenia ewidencji : 

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu 
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się 
komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 
kanalizacyjnej. 

Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz 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 (zwanym dalej RODO). 
Okres przechowywania danych 
Dane osobowe będą przechowywane do czasu posiadania przez Gminę obowiązku prowadzenia 
ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni. 
Odbiorcy danych 
Administrator nie udostępnia danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO. Odbiorcami mogą 
być podmioty, które świadczą nam usługi. 
Prawa osób  
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, 
żądania sprostowania danych, żądania ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z realizacją zadania w interesie 
publicznym oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) 
Informacja o wymogu podania danych 
Podanie przez Państwa jest obligatoryjne. 


