
 

 

               C2 - Restricted use 

 

Oświadczenie 

 o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji w związku  

z przeprowadzaniem na terenie Gminy Dobrodzień 
AKTUALIZACJI EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

 I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) 
 

Adres nieruchomości: 
(imię, nazwisko, telefon) 
 

  

Nr ewidencyjny nieruchomości (działki): 
 

 

 

Liczba osób zamieszkujących posesję: 
  

Nieruchomość podłączona jest do sieci 

kanalizacyjnej*: 

 

TAK 
 

 

NIE 
 

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

 

Nieruchomość wyposażona w zbiornik bezodpływowy:  

Technologia wykonania zbiornika* 
 

Betonowy 

Betonowy z kręgów 

Prefabrykowany zbiornik z tworzyw 

sztucznych 

Inny…………………………………….. 

 

 

Pojemność zbiornika (m3) 
 

 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika  
(m3 / tydzień, miesiąc lub rok) 

 

 

 

Nieruchomość wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków:  

Typ przydomowej oczyszczalni* 

Mechaniczne z drenażem rozsączającym 

Mechaniczno-biologiczna z osadem czynnym 

Mechaniczno-biologiczna ze złożem 

napowietrzanym 

Inne……………………………….. 

 

Pojemność osadnika (m3)  
 

Częstotliwość opróżniania osadnika  
(m3 / tydzień, miesiąc lub rok) 

 

 

 

Opróżnianie zbiornika bezodpływowego/osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

Data ostatniego wywozu  
 

Czy jest podpisana umowa na 

opróżnianie zbiornika 

bezodpływowego/osadnika w 

przydomowej oczyszczalni ścieków* 

 

  TAK 
 

 

 NIE 
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Nazwa podmiotu odbierającego 

nieczystości ciekłe lub osady ściekowe 
 

 

WYPEŁNIONE ANKIETY NALEŻY DOSTARCZYĆ DO URZĘDU MIEJSKIEGO W  

DOBRODZIENIU (POKÓJ  A-101) 

 

* - zaznacz właściwe 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Na podstawie art. 13 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 - 

RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Dobrodzień reprezentowana przez 

Burmistrza Dobrodzienia, z siedzibą przy Pl. Wolności 1, 46-380 Dobrodzień, tel.: 34 3575100. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych (Karolina Kozołup) pod adresem e-mail: iod@dobrodzien.pl lub listownie na adres 

Administratora. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego 

w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi 

(art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO) i będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w 

celach określonych w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa. 

5. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. 

organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym, a także podmiotom, z którymi Administrator 

zawarł umowę na świadczenie usług, np. umowę serwisową na świadczenie usług informatycznych.  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

) dostępu do danych osobowych jej dotyczących (osoba, której przetwarzanie dotyczy może dowiedzieć 

się, jakie dane Administrator przetwarza, w jaki sposób i w jakim celu), 

) żądania ich sprostowania (osoba, której przetwarzanie dotyczy może zażądać poprawienia 

niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych brakujących), 

) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (po otrzymaniu takiego żądania Administrator przestaje 

przetwarzać dane osobowe, co do których został wyrażony sprzeciw, o ile nie wykaże istnienia 

ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów 

wnioskodawcy, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami). 

7. Podanie danych osobowych co do zasady jest dobrowolne, z wyjątkiem sytuacji, gdy ich przetwarzanie 

wynika z przepisu prawa. W przypadku, gdy podanie danych osobowych wynika z przepisu prawa 

niepodanie danych będzie skutkować niemożliwością realizacji celu, dla którego dane były 

przetwarzane.  

8. 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. 
 

 

 

 

……………………………………… 
(data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

mailto:iod@dobrodzien.pl

