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………………………dnia ……-……-…….r. 

Urząd Miasta i Gminy w Opatowie 

Plac Obrońców Pokoju 34 

27-500 Opatów 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 

I  PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2021 poz. 888), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 

zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

IMIĘ I NAZWISKO 

WŁAŚCICIELA/UŻYTKOWNIKA 

NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI/ 

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 

 

 

 
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚĆ 
 

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO 

SIECI KANALIZACYJNEJ 

 

TAK 

 

 

NIE 

NIERUCHOMOŚĆ WYPOSAŻONA 

JEST W: 

ZBIORNIK 

BEZODPŁYWOWY 

(SZAMBO)  

 

PRZYDOMOWĄ 

OCZYSZCZALNIĘ 

ŚCIEKÓW 

 

DANE TECHNICZNE 

 
ZBIORNIK 

BEZODPŁYWOWY 

PRZYDOMOWEJ  

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Pojemność (m
3
) 

 

 

 

 

Technologia wykonania zbiornika 

(np. kręgi betonowe, metalowy, 

poliestrowy, zalewane betonem) 

 

 

Częstotliwość opróżniania 

(np. w tygodniu/miesiącu/roku) 

 

 
 

 

Częstotliwość i sposób pozbywania 

się komunalnych osadów 

ściekowych 

 
 

 

Uwagi 

 

 

 

………………………… 
czytelny podpis 

 

………………………… 
nr. telefonu- informacja dobrowolna 

Informacja telefoniczna: Urząd Miasta i Gminy w Opatowie, tel.: 15 8681311 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Na podstawie 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 

119, s. 1 informujemy, iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Opatowie (adres - Plac Obrońców 

Pokoju 34,  27-500 Opatów,  tel. 158681300).  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych 

pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

do przenoszenia swoich danych, a także w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych 

i  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

  wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem 

przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, 

które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

 

        ……………………………… 
                                                                                                                                                             data/czytelny podpis 
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