
Strona 1 z 2 

 

 

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH / PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW 

 

Podstawa prawna: Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

Składający: 
Formularz przeznaczony jest dla właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostek 
organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,, a także innych podmiotów władających 
nieruchomością 

Miejsce składania: Urząd Gminy Mielec, ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec, pok. nr 14 i 15 (GZGK) tel. 17-773-32-56, lub  17-773-32-57 

A. DANE PODMIOTU  SKŁADAJĄCEGO ZGŁOSZENIE 

Nazwisko i imię / nazwa podmiotu 
 
 
 
 

 

Liczba osób zamieszkujących/użytkujących nieruchomość 
 

 

B. ADRES  ZAMIESZKANIA 

Miejscowość 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Kod pocztowy 
 

Poczta 
 

C. ADRES ZGŁASZANEJ NIERUCHOMOŚCI (uzupełnić w przypadku innego adresu niż adres zamieszkania) 

Miejscowość 
 

Nr domu 
 

Nr lokalu 
 

Nr geodezyjny działki/działek, obręb (wpisać w przypadku braku numeru domu lub gdy pod tym samym adresem  jest więcej niż jedna nieruchomość) 

 

 

D. SPOSÓB ŚCIEKÓW BYTOWYCH (zaznaczyć właściwy kwadrat i podać dane) 

      zbiornik bezodpływowy (szambo) 
      przydomowa oczyszczalnia ścieków 
      gminna sieć kanalizacji sanitarnej  
      inny ( jaki ) .................................................................................................................................................................................... 

E. ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (uzupełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedniego kwadratu w części D) 

Konstrukcja zbiornika bezodpływowego 
     zbiornik jednokomorowy 
     zbiornik dwukomorowy 
     zbiornik trzykomorowy 

Liczba zbiorników 
 

 

Pojemność zbiornika/ów (w m3) 
 

 

Wykonanie zbiornika/ów (materiał) 
     beton 
     kręgi betonowe 
     polietylen 
     metal   
     inny (jaki) …………………………………………………………………………………………………………………………………….…. 

Uszczelnienie dna zbiornika  

     beton 
     materiał ceramiczny 
     inny (jaki) …………………………………………………………………………………………………………………………..….…………        
     brak uszczelnienia   

F. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW (uzupełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedniego kwadratu w części D) 

Typ przydomowej oczyszczalni 
 

Producent oczyszczalni, model 
 

     mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym 
     mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem do wód 
     mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym 
     mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód 
     inna (jaka)..................................................................... 

 

Przepustowość oczyszczalni  (w m3/d) 
 

 

Rok uruchomienia 
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Odbiornik ścieków oczyszczonych 
      grunt (drenaż rozsączający) 
      rów melioracyjny 
      inny (jaki) ...................................................................................................................................................................................... 

Nr pozwolenia wodno-prawnego, jeśli jest wymagane 
 

 

Sposób zagospodarowania osadu ściekowego 
 

 

G. OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH / PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Nazwa i adres podmiotu usuwającego nieczystości ciekłe/osady 
ściekowe 

 

Data i nr zawartej umowy na odbiór nieczystości ciekłych/osadu 
ściekowego 

 

Data ostatniego usunięcia  nieczystości ciekłych/osadu 
ściekowego 

 

Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych/osadu w ciągu roku 
 

 

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
 

ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO EWIDENCJI GMINNEJ 

 
 KLAUZULA INFORMACYJNA   
Zgodnie z Rozporządzeniem 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) i ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r., Urząd Gminy Mielec informuje: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mielec z siedzibą w Urzędzie Gminy Mielec ul. Głowackiego 5, 39-300 Mielec.  

2. Wójt Gminy Mielec wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt z Inspektorem jest możliwy pod adresem e-mail: iod@ug.mielec.pl i nr telefonu: 

(17) 774 56 37.  

3. Dane osobowe tj.: nazwisko i imię właściciela nieruchomości lub nazwa podmiotu, dane adresowe, nazwisko i imię użytkownika nieruchomości, nr działki 

będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. 

4. Dane osobowe będą wyłącznie przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

6. Dane osobowe będą gromadzone i przechowywane zgodnie z: 

– Rozporządzeniem 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,  

– Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, 

przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. 

7. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa. 

8. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 

danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z wyżej wymienionej ustawy jest obligatoryjne. Podanie dodatkowych danych jest dobrowolne.  

10. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. 

11. Odbiorcami danych mogą być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora. 

 

KLAUZULA ZGODY 
 

          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Mielec, z siedzibą przy ul. Głowackiego 5, 39-

300 Mielec w celu obowiązku zgłoszenia zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji 

gminnej. Zostałem poinformowany/a o moich prawach i obowiązkach.  

 

 

 

..........................................................     ............................................................................ 

   (miejscowość i data)                                             (podpis) 


