
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Właściciel nieruchomości/użytkownik/ inna forma użytkowania 
(Właściciel nieruchomości w myśl ustawy jest również współwłaściciel, użytkownik 

wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości  

w zarządzie lub użytkowaniu a także podmioty władające nieruchomością)* 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

Nr ewidencyjny działki  

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

□  Sieć kanalizacyjna 

□  Zbiornik bezodpływowy 

□  Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 
 

Konstrukcja zbiornika bezodpływowego* Liczba zbiorników Pojemność zbiorników [m3] 

□  zbiornik jednokomorowy 

□ zbiornik dwukomorowy  

□  zbiornik trzykomorowy 

  

Technologia wykonania zbiornika (materiał)* 

□  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 

zbiorników?* (należy podać nr umowy) 

□ Tak                   Nr umowy…………………… 

□ Nie 

Dane podmiotu upoważnionego do usuwania 

nieczystości ciekłych 

 

 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku 

(m3/tydzień, miesiąc lub rok) 
 

Data ostatniego wywozu  

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

 

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 [m3/d]  

Rok uruchomienia oczyszczalni  

Odbiornik oczyszczonych ścieków * 

□ grunt  

□ rów melioracyjny 

□ inny (jaki) …………………………………… 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiorników?* (należy podać nr umowy) 

□ Tak                       Nr umowy………………….. 

□ Nie 



* zaznaczyć odpowiednie 

Potwierdzam zgodność powyższych danych: 

         …………………………............. 
                                                                                             Podpis właściciela 

                                                                                               

W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, właściciel jest obowiązany złożyć nowe 

oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE 

L 127 z 23.05.2018r., str. 2), zwanego dalej Rozporządzeniem Burmistrz Nidzicy informuje, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Nidzicy. Siedzibą Burmistrza 

Nidzicy jest Urząd Miejski w Nidzicy ul. Plac Wolności 1, 13-100 Nidzica. 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem ochrony 

danych poprzez adres e-mail: iod_gmina_nidzica@nidzica.pl lub korespondencyjnie na adres 

Urzędu Miejskiego w Nidzicy. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia ewidencji zbiorników 

bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe 

mogą być przekazywane podmiotom realizującym zadania na rzecz administratora danych 

osobowych, takim jak: dostawcy oprogramowania - wyłącznie w celu zapewnienia ich 

sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności 

przetwarzania, operatorzy pocztowi w celu zapewnienia korespondencji, podmioty publiczne w 

zakresie obowiązujących przepisów prawa oraz inne podmioty, którym przekazanie Pana/Pani 

danych osobowych będzie niezbędne do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego  

w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego  

z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

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

zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.). 

6. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu 

prawo do żądania dostępu do treści danych osobowych oaz ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

Rozporządzenia. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy  

w Urzędzie Miejskim w Nidzicy. Przy czym podanie danych jest dobrowolne i jest niezbędnym 

do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne oraz ewidencji 

przydomowych oczyszczalni ścieków.  

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również  

w formie profilowania. 

Dane podmiotu upoważnionego do usuwania nieczystości 

ciekłych 
 

Data ostatniego wywozu  

Ilość wywożonego osadu  


