
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 776/2022 

Wójta Gminy Przechlewo 

z dnia 14 lutego 2023 r. 

ZGŁOSZENIE 

DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

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

DANE IDENTYFIKACYJNE ZGŁASZAJĄCEGO 

Imię i nazwisko 

……………………………………………………. 

□ właściciel nieruchomości 

□ użytkownik 

□ inna forma użytkowania 

Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie 
 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość 
 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

□ Zbiornik bezodpływowy  

□ Przydomowa oczyszczalnia ścieków  

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego                                                                    
(Dotyczy wyłącznie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 

Pojemność (m3) 
……………………………………… 

Liczba zbiorników 
……………………………………… 

Technologia wykonania zbiornika: 
□ kręgi betonowe 

□ metalowy 

□ poliestrowy 

□ zalewane betonem 

□ inne 

……………………………………… 

Uszczelnienie dna zbiornika (rodzaj)*  
□ beton 

□ materiał ceramiczny 

□ inne …………………………………… 

□ brak uszczelnienia 



Czy jest podpisana umowa z firmą na 
opróżnianie zbiornika?* 

□ TAK □ NIE 

Data zawarcia umowy  

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 
wywozu nieczystości 

 

częstotliwość opróżniania zbiornika               
(m

3
/ tydzień, miesiąc kwartał lub rok) 

………………………………………….. 

Data ostatniego wywozu nieczystości 

…………………………………………………… 

Dane techniczne przydomowej oczyszczalni ścieków 

Przepustowość oczyszczalni wynosi m3/dobę 
 

………………………………….. 

Podać częstotliwość opróżniania zbiornika   
(m

3
/ tydzień, miesiąc kwartał lub rok) 

 

…………………………………………….. 

Typ przydomowej oczyszczalni 

□ mechaniczno-biologiczna z drenażem 

rozsączającym 

□ mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem 

do wód 

□ mechaniczna (odstojnik) z drenażem 

rozsączającym 

□ mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód 

□ inna (jaka) …………………………………... 

Data uruchomienia oczyszczalni (rok) 

………………………….. 

Producent oczyszczalni, model 

………………………………… 

Data ostatniego wywozu 
……………………………………………… 

Ilość wywożonego osadu 
…………………………..…….. 

* zaznaczyć odpowiednie 

        Potwierdzam zgodność powyższych danych: 

 

………………………………………….……. 

Data i podpis właściciela 

 

W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, właściciel jest obowiązany złożyć nowe 
oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 

 



Pouczenie 
 

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 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek 

prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji 

przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Każdy posiadacz szamba zobowiązany jest posiadać umowę odbioru nieczystości ciekłych 

podpisaną z firmą asenizacyjną oraz przechowywać dowody uiszczenia opłat za wywóz 

nieczystości. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność 

wywozu szamba, co reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

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

Art. 5 ust. 1 pkt. 3a „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku 

przez: gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych”.  

Art. 5 ust. 1 pkt. 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku 

przez: pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi”.  

Art. 6. ust. 1 „Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 

nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 

ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując 

obowiązek określony w art. 5 ust . 1 pkt. 3b, są obowiązani do udokumentowania w formie 

umowy korzystania z usług wykonywanych przez: gminną jednostkę organizacyjną lub 

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – przez okazywanie takich 

umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi”. 

  

Klauzula informacyjna  
 

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, dalej jako: 

„RODO”, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przechlewo z siedzibą ul. 

Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo. Z Administratorem może się Pani/Pan skontaktować w 

następujący sposób: listownie na adres: ul. Człuchowska 26, 77-320 Przechlewo. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się 

Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych za pośrednictwem adresu email: iodo@przechlewo.pl. lub pisemnie pod adresem 

Administratora. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu: 

- prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych 

oczyszczalni ścieków, 

- prowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie posiadania umów z 

przedsiębiorcą opróżniającym zbiornik bezodpływowy oraz dowodów opłat uiszczonych za 

wywóz nieczystości. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze w związku z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 oraz art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

5. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów 

dotyczących archiwizowania danych obowiązujących  Administratora tj.: ustawy z dnia 14 



lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

6. Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

a) prawo dostępu do swoich danych osobowych, 

b) prawo żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe i uzupełnienia 

niekompletnych danych, 

c) prawo żądania ograniczenia przetwarzania. 

7. W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, 

przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 

ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 

00-193 Warszawa. 

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. 

9. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa, a ponadto podmioty świadczące na rzecz Urzędu Gminy 

Przechlewo usługi serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych  

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu 

przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie 

danych. 
 

 

 


