…….……………………………
(miejscowość, data)

Urząd Gminy Brody
ul. Rynek 2
68-343 Brody
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI *
NAZWISKO I IMIĘ:
UŻYTKOWNIK*
INNA FORMA UŻYTKOWANIA*…………………….
ADRES NIERUCHOMOŚCI
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI, OBRĘB GEODEZYJNY
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ
ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY
RODZAJ URZĄDZENIA*
OCZYSZCZALNIA PRZYDOMOWA
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW*
/dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej/
POJEMNOŚĆ (M3)

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA

KRĘGI BETONOWE
METALOWY
POLIESTROWY
SZAMBO BETONOWE
INNY …………………………………..

TYP PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI**
CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA*
ZBIORNIKA? *
DATA ZAWARCIA UMOWY

TAK

NIE

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
* - właściwe zaznaczyć
** - wpisać nazwę producenta i symbol
W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel jest zobowiązany złożyć nowe oświadczenie
w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

Data i czytelny podpis

Zapoznałam/łem się z informacją dotycząca przetwarzania danych osobowych zawartych na odwrotnej
stronie zgłoszenia
Data i czytelny podpis

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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 (Dz. Urz. UE. L.
z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Brody z siedzibą w Urzędzie Gminy
w Brodach (adres ul. Rynek 2 68-343 Brody telefon (68) 371 21 55).
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. Nr telefonu: 534-499-007.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Przetwarzanie danych następuje zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, jak i również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów
prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) jak i ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.2096, ze zm.).
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów
archiwalnych.
4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
5. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa
się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani
decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym
stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.
888 ze zm.):
Gminy prowadzą ewidencję:
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;
Art. 5 ust. 1 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:
- przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest
technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości
ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach
odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest
wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (pkt.
2);
- gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (pkt. 3a) ;
-pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób
zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (pkt.3b)

