ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Zgłoszenie dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Laskowa zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
Imię i nazwisko właściciela
/użytkownika nieruchomości
Adres nieruchomości
Liczba osób zamieszkujących posesję

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)
1

2

Zbiornika bezodpływowego
(szamba)

Przydomowej oczyszczalni
ścieków.

Pojemność (m³)

Technologia wykonania
zbiornika (np. betonowy,
metalowy, poliestrowy)
Pojemność (m³)

Typ przydomowej
oczyszczalni
3

4
5

6

7

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

TAK

NIE

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych .
Informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Laskowa z siedzibą w 34-602 Laskowa 643, osobą do kontaktu w
sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Laskowa, z którym można się
kontaktować na adres: rodolaskowa@gmail.com
2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz
przydomowych oczyszczalni ścieków i przechowywane będą zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
3. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie zebrane.
4. Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
5. Jeżeli zaistnieje podejrzenie, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO ma Pan/Pani prawo wnieść skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Przekazywanie przez Wójta Pani/Pana danych osobowych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację
obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym , nie podanie danych uniemożliwi realizację czynności o które, Pan/Pani wnosi.

……………………………………………
(data)

……………………………………………
(własnoręczny podpis)

