(miejscowość)….…………………….………, dnia ……………….………….

URZĄD GMINY LESZNOWOLA
Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola
tel. (22) 708 92 09, 708 92 08, 708 91 28
e-mail: rsr@lesznowola.pl
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI /
UŻYTKOWNIK / INNA FORMA*
ADRES NIERUCHOMOŚCI I NUMER
EWIDENCYJNY (geodezyjny) DZIAŁKI
ADRES DO KORESPONDENCJI**
NUMER TELEFONU**
NIERUCHOMOŚĆ
WYPOSAŻONA JEST W:

ADRES e-mail**
ZBIORNIK
BEZODPŁYWOWY (SZAMBO)

TAK / NIE*

PRZYDOMOWĄ
OCZYSZCZALNIĘ
ŚCIEKÓW

TAK / NIE*

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH
BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ

TAK / NIE*

DANE TECHNICZNE: ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej)
POJEMNOŚĆ (m3)
TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA
(np. kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, betonowy)
TYP PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚIEKÓW
(np. 1. mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym,
2. mechaniczno-biologiczna z odprowadzeniem do wód,
3. mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym,
4. mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód,
5. inna….......),
przepustowość (m3 /dobę), odbiornik ścieków oczyszczonych
(np. grunt – drenaż rozsączający, rów melioracyjny, inny)
CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ
NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO?
(jeżeli TAK podać: datę zawarcia umowy, nazwę i adres firmy
świadczącej usługę wywozu nieczystości)
CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA
ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/
CZĘSTOTLIWOŚĆ USUWANIA OSADU
ŚCIEKOWEGO* (miesiąc/ rok)

TAK / NIE*

ILOŚĆ WYWIEZIONYCH
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
(m3 / miesiąc/rok). W przypadku
oczyszczalni ścieków podać ilość
wywiezionego osadu w ciągu roku.

………..…………………………………………..
(podpis właściciela lub posiadacza nieruchomości)

ZGODA wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych nie obowiązkowych w celu prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
……..…………………………………………..
(podpis)
*- niepotrzebne skreślić
**- dane nie obowiązkowe

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO - podstawa przetwarzania - przepis prawa, zgoda
- zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków
Zgodnie z art. 13 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, informujemy że:
a) administratorem danych osobowych jest Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola.
Dane kontaktowe: Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola, tel. (22) 757-93-40,
fax. (22) 757-92-70., e-mail: rodo@lesznowola.pl.
b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: inspektor@lesznowola.pl, adres do korespondencji:
Inspektor ochrony danych, Gmina Lesznowola, ul. Gminna 60, 05-506 Lesznowola,
c) dane osobowe przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów
prawa, w tym prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
d) podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i oraz lit. c) RODO – wskazane przepisy
pozwalają administratorowi danych na przetwarzanie danych osobowych gdy jest to niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych wynikającego z następujących
przepisów: ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.); zarządzenie Nr 136/2019 Wójta Gminy Lesznowola z dnia
30 sierpnia 2019 r. w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków, a w zakresie nieuregulowanym ww. przepisami dane przetwarzane są na podstawie zgody,
osoby której dane dotyczą,
e) dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom, które zapewniają wsparcie w wypełnianiu uprawnień i obowiązków poprzez obsługę
techniczną, świadczenie usług na podstawie stosownych umów.
f) okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
• dane osobowe przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego administratora danych osobowych
będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa – tj. obowiązek prowadzenia ewidencji
nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
oraz na czas związany z czynnościami archiwizacyjnymi, który w tym przypadku wynosi 5 lat,
• dane przetwarzane na podstawie zgody przechowywane będą do czasu wycofania zgody.
g) osobie, której dane są przetwarzane:
• na podstawie wskazanych w pkt. d przepisów prawa, przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu
do danych osobowych jej dotyczących, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania
lub usunięcia - w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych, ewentualnie w przypadku
gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane,
• na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody

przed jej cofnięciem. Jeżeli dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany, osobie której dane
dotyczą przysługuje również prawo do przenoszenia danych. Ponadto osobie, której dane dotyczą
przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia - o ile osoba, której dane dotyczą cofnęła zgodę
na ich przetwarzanie, a żądanie dotyczy danych przetwarzanych na podstawie zgody i nie ma innych
przesłanek ich przetwarzania, jak również w przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania danych,
ewentualnie w przypadku gdy dane osobowe nie są już niezbędne dla celów, w których zostały zebrane.
h) osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego
lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu
na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego
naruszenia RODO.
i) podanie danych przetwarzanych:
• na podstawie przepisów wskazanych w pkt. d przepisów prawa jest obowiązkiem ustawowym
i jako takie jest niezbędne w celu określonym w pkt. c. Konsekwencją niepodania danych będzie skutkowało
tym, że zostanie przeprowadzona kontrola posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości
płynne i przydomowych oczyszczalni ścieków.
• w zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym,
umownym lub warunkiem zawarcia umowy. Nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych
poza tym, że w takim przypadku kontakt z właścicielem lub użytkownikiem nieruchomości wyposażonej
w zbiornik bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnie ścieków, będzie tylko za pośrednictwem poczty.

