ZGŁOSZENIE
DO EWIDENCJI GMINNEJ ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2018 r, poz. 1454 ze zm.)
Właściciel/ Użytkownik nieruchomości
Adres nieruchomości
Nr ewidencyjny działki, obręb
Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
Budynek podłączony jest do sieci kanalizacyjnej

TAK

NIE

Posiadam (dane do celów statystycznych, proszę zaznaczyć właściwy kwadrat):
przyłącze do sieci wodociągowej

własne ujęcie wody (studnia)

kompostownik
kolektory słoneczne
panele fotowoltaiczne
pompę ciepła
Punkty poniżej dotyczą wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
DANE TECHNICZNE:
ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (szambo)
PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Pojemność (m3)
Przepustowość (m3/dobę) – dotyczy oczyszczalni
TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewany betonem itp.) lub
OCZYSZCZALNI (typ: z drenażem rozsączającym, gruntowo-roślinny,
z filtrem piaskowym itp.)
Częstotliwość opróżniania ścieków ze zbiornika, w przypadku
oczyszczalni częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych
osadów ściekowych.
Ilość wywożonych ścieków ze zbiornika, w przypadku oczyszczalni
podać ilość wywożonego osadu (m3/ tydzień, miesiąc lub rok).
.
Data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych / osadów ściekowych
Potwierdzam zgodność powyższych danych. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotycząca
przetwarzania danych osobowych.
Oświadczam, że w przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, dokonam złożenia nowego zgłoszenia w
terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

…………………………………….
(miejscowość, data)
 właściwe zaznaczyć

……………………………………………………
(czytelny podpis właściciela/użytkownika)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Kuźnica (dalej:
„ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123
Kuźnica. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty
tradycyjnej na adres: ul. pl. 1000-lecia Państwa Polskiego 1, 16-123 Kuźnica lub drogą emailową pod adresem: sekretariat@kuznica.ug.gov.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
pod adresem mailowym: iod@kuznica.ug.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postepowania
administracyjnego lub czynności urzędowej zgodnie ze złożonym wnioskiem.
Podstawą prawną jest:
 ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2018 r. poz. 2096 ze zm.)
 ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przechowywane do celów
archiwalnych, przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących
archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
6. Dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
8. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9. Podanie danych osobowych wynikających z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym,
koniecznym do wykonania obowiązków Administratora.
10. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
1.

