Urząd Gminy w Olszewie-Borkach
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej istniejących zbiorników bezodpływowych
(szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz sposobu zagospodarowania ścieków bytowych*

Właściciel nieruchomości
(imię i nazwisko/nazwa)

Adres nieruchomości,
na której znajduje się
instalacja

Numer ewidencyjny
działki

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość
Rok budowy instalacji
Umowa o wywóz nieczystości
(zaznaczyć właściwe)

⎕ ustna
⎕ pisemna

1. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH (zaznaczyć właściwe)
⎕ zbiornik bezodpływowy (szambo) – sztuk: ………
⎕ przydomowa oczyszczalnia ścieków – sztuk: ………
⎕ kanalizacja sanitarna
Czy istnieje możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej? – tak ⎕ nie ⎕
⎕ inne (jakie?) – …………………………………………………..….
2. ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE (szambo)
Pojemność zbiornika (m³)

Wykonanie zbiornika (właściwe zaznaczyć)

Liczba opróżnień w skali roku
Data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych
z szamba (miesiąc, rok)

⎕
⎕
⎕
⎕

kręgi betonowe
zbiornik metalowy
zbiornik poliestrowy
zbiornik betonowy

3. PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Typ przydomowej oczyszczalni
(zaznaczyć właściwe)

Technologia wykonania osadnika
(zaznaczyć właściwe)

⎕
⎕
⎕
⎕

biologiczna z drenażem rozsączającym
mech.-biol. z drenażem rozsączającym
mech.-biol. z odprowadzeniem do wód
mechaniczna (odstojnik) z drenażem
rozsączającym
⎕ mechaniczna (odstojnik) z drenażem do
wód
⎕ inna (jaka?) ……………………………………………….
⎕ tworzywo sztuczne
⎕ beton

Objętość osadnika (m3)
Liczba opróżnień w skali roku
Data ostatniego wywozu osadu z przydomowej
oczyszczalni (miesiąc, rok)
4. ŹRÓDŁO WODY (zaznaczyć właściwe)
⎕ studnia głębinowa
⎕ sieć wodociągowa
Uwagi

________________________________
Data, podpis
* należy wypełniać te pola, które są właściwe dla danej nieruchomości
Osoba do kontaktu w Urzędzie Gminy: Anna Zalewska-Kmiołek, tel. 29 761 31 07 wew. 121
e-mail: anna.zalewska@olszewo-borki.pl
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Olszewo-Borki, zwany dalej „Administratorem”, w imieniu którego działania
realizuje Urząd Gminy w Olszewie-Borkach z siedzibą: 07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13.
2. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora (07-415 Olszewo-Borki, ul. Wł. Broniewskiego 13) lub na
adres e-mail: sekretariat@olszewo-borki.pl
3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Olszewie-Borkach możliwy jest pod adresem e-mail: iod@olszewo-borki.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(art. 6 ust. 1 lit. C RODO) w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym i niezbędnym do
realizacji celu, o którym mowa powyżej, podanie danych dodatkowych (kontaktowych) jest dobrowolne.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami
wynikającymi z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych.
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
8. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą zostać podmioty uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa oraz
podmioty przetwarzające na podstawie stosownych umów.
9. Posiada Pani/Pan, z wyjątkami zastrzeżonych przepisami prawa możliwości dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
10. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych przez Administratora ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).

