
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH / 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DLA WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY LISZKI 

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości                         

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn.zm.) 

WŁAŚCICIEL/ZARZĄDCA/UŻYTKOWNIK 

NIERUCHOMOŚCI* 

 

IMIĘ I NAZWISKO 
 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 

TELEFON KONTAKTOWY 
 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH  

NIERUCHOMOŚĆ 

 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (szambo) 

 PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ 

 INNE (jakie?) 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/PRZYDOMOWEJ 

OCZYSZCZALNI (brak sieci kanalizacji sanitarnej) 

POJEMNOŚĆ ( m3 )  

TECHNOLOGIA WYKONANIA 

ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 

(szamba) 

( kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, 

zalewane betonem etc. ) 

LUB 

RODZAJ PRZYDOMOWEJ 

OCZYSZCZALNI  

(drenażowa, rozsączająca, gruntowo-roślinna, 

z osadem czynnym, z filtrem piaskowym etc.) 

 

 

 

 

 



UMOWA Z FIRMĄ NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ 

NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA? TAK / NIE* 

DATA ZAWARCIA UMOWY  

NUMER UMOWY  

 

DANE FIRMY 

 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 

ZBIORNIKA  

(m3 / tydzień, miesiąc, kwartał lub rok)  

Ilość wywożonego osadu w przypadku 

przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

OSTATNI WYWÓZ - DATA 
 

UWAGI 

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych własnoręcznym podpisem. 
 

 

 

Liszki, dnia ..............................                                         ........................................................................... 
                                                                                                     Podpis właściciela nieruchomości 

  

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna – Gminy Liszki 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art 14 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) (zwanego dalej RODO), informujemy: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Liszki z siedzibą: Liszki 230,   

32-060 Liszki; tel: 12 2576531; e-mail: ug@liszki.pl 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,  

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony 

Danych Osobowych iod@liszki.pl 

3) Dane osobowe przetwarzane są w związku z prowadzonymi kontrolami, w oparciu o zapisy ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO - w celu wypełnienia 

obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO - w celu 

wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi. 

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa. 

5) Dane będą przechowywane do chwili realizacji zadania, do którego zostały zebrana, a następnie jeśli 

chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach. 

6) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody  

w dowolnym momencie, w zakresie w jakim zgoda została udzielona, bez wpływu na przetwarzanie przed 

cofnięciem zgody.  

7) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich 

profilowaniu. Dane będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany w systemach informatycznych.  

8) W przypadku zbierania danych niezbędnych do realizacji zadań nałożonych na Gminę podanie danych 

osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania, w 

pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować 

ograniczeniem form komunikacji. O dobrowolności podania danych zostanie Pani/Pan poinformowana/y 

przez merytorycznego pracownika prowadzącego postępowanie. 

9) Osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych na adres Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,  

00-193 Warszawa 

 

mailto:iod@liszki.pl

