
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY 

SŁOMNIKI 
 

1. ADRES NIERUCHOMOŚCI  
Nie ma konieczności podawania kodu i poczty 

 

2. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ  

3. ZAOPATRZENIE W WODĘ* 
z wodociągu 

 
ze studni 
 

4. DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO  / OCZYSZCZALNI  * 

/dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej/ 

5. POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA (m3)  

6. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 

(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane 

betonem etc. -  typ przydomowej oczyszczalni) 
 

7. CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ 

NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA? * 

tak 

 

nie 

 

8. DATA ZAWARCIA UMOWY  

9. NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 

USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI. 

 

 

 

10. PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 

ZBIORNIKA (m3 / tydzień, miesiąc lub rok). W przypadku 

oczyszczalni podać ilość wywożonego osadu. 
 

11. DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI.  

12. Osoba składająca ankietę to: WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI  /    UŻYTKOWNIK  / 

           INNA FORMA UŻYTKOWANIA  * 

13. IMIĘ I NAZWISKO  

osoby wypełniającej ankietę 
 

14. ADRES KORESPONDENCYJNY 

Podać jeśli inny niż adres nieruchomości 
 

* - zaznacz właściwe 

 

Data ……………….                 Podpis osoby składającej ankietę …..…………………………….. 

 
Ankieta związana jest z realizacją przez gminę celów określonych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach Dz.U.2022.2519 t.j. z dnia 13 września 1996 r. 
 

Ankietę należy złożyć w terminie do 24 lutego 2023 roku w jednej z poniższych form: 
 Inkasentowi zbierającemu płatność za wodę 

 pocztą tradycyjną, lub na dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Słomnikach, ul. T. Kościuszki 64,  

      32-090 Słomniki 

 pocztą e-mail adres: um@slomniki.pl tylko podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 elektroniczną skrzynką podawczą, wysyłając wnioski i podpisując je kwalifikowanym podpisem 

      elektronicznym lub profilem zaufanym na adres /j79k5s0dsp/SkrytkaESP 

 

Kontakt  w sprawie ankiet: osoba do kontaktu – Tomasz Zagrodzki nr tel.: (12) 388-11-02 wew. 134 

            osoba zastępująca – Joanna Wójcik nr tel.: (12) 388-11-02 wew. 108 

 

 

Pamiętaj ! Termin składania Zgłoszenia mija 24 lutego 2023r.                                                                                                                   
      

mailto:um@slomniki.pl


Klauzula informacyjna dotycząca mieszkańców Gminy Słomniki 
 

Zgodnie z 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) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:  

1. Administratorem Twoich danych osobowych w Urzędzie Miejskim  z siedzibą w Słomnikach, ul. Tadeusza Kościuszki 64, 

jest Burmistrz Gminy Słomniki, kontakt mailowy pod adresem: um@slomniki.pl 

2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej ( adres 

mailowy daneosobowe@slomniki.pl )  

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu realizacji zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku       

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności wynikającego z art. 3 ust. 3 obowiązku prowadzenia 

ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu 

pozbywania się nieczystości ciekłych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora, organy władzy publicznej oraz 

podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które 

wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Administratora na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem. 

5. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym 

czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, jedynie w celach 

archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji       

i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne; 

c)     prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma 

innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

d)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, 

- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 

dochodzenia roszczeń, 

- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy 

po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

e)     prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej 

przez tą osobę, 

- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

f)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania 

realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 

przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa 

i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest 

dzieckiem.  

8.  W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych 

osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,            

z obowiązującym prawem. 

9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie 

przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

10.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym,  

W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania 

ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.  

11. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,           

o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 


