
OŚ.6222.       .20 Luborzyca,..………..20…..r.

Urząd Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
Referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Odpadami
ul. Jagiellońska 7, 32-010 Luborzyca

Zgodnie  z  art.  3  ust.  3  pkt  1  i  2  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku
w  gminach  (Dz.U.2022.1297  t.j),  gminy  mają  obowiązek  prowadzenia  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych
na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym Urząd
Gminy Kocmyrzów-Luborzyca zwraca się z prośbą o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
 LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

DANE IDENTYFIKACYJNE

Właściciel nieruchomości/ 
Użytkownik/ Inna forma 
użytkowania*

Adres nieruchomości

Liczba osób zamieszkujących posesję

Zaznaczyć właściwe: Zbiornik bezodpływowy (szambo)

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Kanalizacja sanitarna

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO LUB PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Pojemność [m3]

Technologia wykonania:

A) Zbiornika bezodpływowego 
(szamba) -  zaznaczyć właściwe
w przypadku korzystania ze 
zbiornika bezodpływowego 

Kręgi betonowe

Zalewane betonem

Metalowy 

Poliestrowy

Inne - ………………………………….

B) Typ przydomowej oczyszczalni 
ścieków – wskazać technologię
w przypadku korzystania z 
przydomowej oczyszczalni ścieków

Częstotliwość opróżniania zbiornika 
[m3/tydzień,miesiąc,kwartał lub rok]

Czy jest podpisana umowa z firmą na
opróżnianie zbiornika?

TAK NIE

*Właściwe zakreślić

Pouczenie, Klauzula informacyjna RODO – verte …………………………………………..
Podpis



Pouczenie
Powyższe  zgłoszenie  nie  jest  tożsame  ze  zgłoszeniem  rozpoczęcia  eksploatacji

przydomowej  oczyszczalni  ścieków.  Dane  zawarte  w  zgłoszeniu  mają  dla  Urzędu  Gminy
Kocmyrzów-Luborzyca charakter informacyjny.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kocmyrzów-Luborzyca
2. Państwa dane przetwarzane są na podstawie art. 6 a) i b) Rozporządzenia.
3. Dane przechowywane są przez 4 lata.
4. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą wyłącznie pracownicy, którym będą one niezbędne do 
wykonywania
swoich obowiązków, podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym na podstawie 
zawartej
umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych.
5. Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania.
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
7. Państwa dane nie będą podlegać profilowaniu.
8. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można się skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego
webmaster@kocmyrzow-luborzyca.ug.gov.pl lub listownie na adres administratora danych (z dopiskiem „Do 
Inspektora Ochrony
Danych Osobowych”).


