
Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 

z 2018 r., poz. 1454), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości 

płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą 

o wypełnienie poniższego zgłoszenia i dostarczenie do Urzędu Miasta Poręba lub pocztą elektroniczną na adres  

e-mail: kolton@umporeba.pl w terminie do 31 stycznia 2019 roku. 

 

 

Poręba, dn. ……………………….…………….. 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

(SZAMB)  LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI / 

UŻYTKOWNIK/ 

INNA FORMA UŻYTKOWANIA* 

 

 

 

 

 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 

 

 

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

POSESJĘ 

 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO /  

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI  ŚCIEKÓW * 

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 

POJEMNOŚĆ (m
3
) 

 
 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA? * 
TAK NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY 
 

 

NAZWA FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ 

WYWOZU NIECZYSTOŚCI. 

 

 

 

 
PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 

ZBIORNIKA (1 opróżnienie/ tydzień, miesiąc 

lub rok).  

W przypadku oczyszczalni podać ilość 

wywożonego osadu. 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU 

NIECZYSTOŚCI. 
 

* - niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

                                                                             ………......…………………….. 

          
              Podpis właściciela 

 



 

Zgodnie z Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich 
danych osobowych w celu prowadzenia zgodnie z art. 3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 1454  
z późn. zm.)  ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 
wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity Dz. U. 2018 poz. 1454) oraz art. 6 ust 1 tej samej ustawy, z którego wynika 
obowiązek udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez 
przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności  w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, poprzez 
okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi. 
 

Przyjęłam/ przyjąłem do wiadomości, że: 

1. Administratorem danych osobowych podanych przeze mnie w oświadczeniu, 

niezbędnych do załatwienia sprawy jest Burmistrz Miasta Poręba z siedzibą  

42-480 Poręba, ul. Dworcowa 1. 

2. Inspektorem danych osobowych jest  Pan Kamil Kowalik,  kkowalik@umporeba.pl   

tel. 326771867. 

3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu, w którym zostały podane  jw. 

4. Przysługuje mi prawo do cofnięcia zgody, dostępu do moich danych, ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania,  wniesienia  sprzeciwu wobec przetwarzania  

oraz przenoszenia  danych. 

5. Mam prawo do wniesienia  skargi do organu nadzorczego,  

6. Okres przechowywania danych do czasu kiedy będę właścicielem posesji zaopatrzonej  

w urządzenie  kanalizacyjne, 

7. Źródłem pozyskania danych są również kwartalne raporty przedsiębiorców 

posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz system informatyczny 

Urzędu Miasta Poręba.  

 

 

 

 
 

         ………......…………………….. 

                     Podpis właściciela 

 


