AKTUALIZACJA GMINNEJ EWIDENCJI
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2018 poz. 1454,z późn. zm. ) gminy mają obowiązek prowadzenia
ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (tzw. szamb) w celu kontroli
częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, a także
ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania
się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej.
W związku z powyższym, celem aktualizacji ww. ewidencji, zwracam się do Mieszkańców
Gminy Raba Wyżna o wypełnienie stosownego formularza zgłoszenia. Zgłoszenie kierowane jest do
właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz innych podmiotów
władających lub zarządzających nieruchomościami na terenie gminy Raba Wyżna.
Wypełnione formularze można składać:
- w sekretariacie Urzędu Gminy Raba Wyżna,
- pocztą na adres: Urząd Gminy Raba Wyżna 34-721 Raba Wyżna 41

Formularze dostępne są również w Referacie Geodezji Rolnictwa i Ochrony Środowiska pok.3-02.
Wypełnione formularze można składać w terminie od 01 marca 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
W przypadku niezłożenia oświadczenia, Wójt Gminy Raba Wyżna, będzie uprawniony do
przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe lub
przydomowej oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Raba Wyżna
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…..........................................., dnia …..............................

ANKIETA
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB),
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI /UŻYTKOWNIK/
INNA FORMA UŻYTKOWANIA
IMIĘ, NAZWISKO
ADRES NIERUCHOMOŚCI,
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI
NUMER TELEFONU

Ścieki odprowadzam do: (proszę zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić
brakujące pola)
1. □ sieci kanalizacji sanitarnej
2. □ zbiornika bezodpływowego
(szamba)

Pojemność (m3)
Technologia wykonania
zbiornika (np. betonowy,
metalowy, poliestrowy itp.)

Pojemność (m3)

3. □ przydomowej oczyszczalni ścieków

Typ przydomowej
oczyszczalni (np. wierzbowy,
z drenażem rozsączającym
itp.)

………......…………………..………..
Podpis właściciela/użytkownika

* Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej składającej Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb),
przydomowych oczyszczalni ścieków na stronie drugiej.
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Klauzula informacyjna dla osoby fizycznej składającej Zgłoszenie do ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków
1) Administratorem danych osobowych zawartych w złożonej ankiecie - Zgłoszenie do ewidencji
zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków (podstawa prawna: art. 3
ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. 2018 poz. 1454 z późn.zm. ,), jest Wójt Gminy Raba Wyżna z siedzibą Urząd Gminy w Rabie
Wyżnej nr 41. Kontakt listowny z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest na powyższy
adres Administratora; kontakt e-mailowy: iod.ug@rabawyzna.pl lub telefonicznie 18 26 91 250.
2) Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora będzie odbywać się dla celów ewidencyjnych.
3) Podstawą prawną przetwarzania jego danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt. c) i e) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), a mianowicie
niezbędność wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi i/lub niezbędność wypełnienia obowiązków
prawnych nałożonych na Administratora.
4) Zebrane dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez Administratora oraz osoby i podmioty
działające w imieniu i na rzecz Administratora, upoważnione przez niego pisemnie , z zapewnieniem
zachowania wymogów bezpieczeństwa danych określonych w obowiązujących przepisach prawa.
5) W granicach określonych w Rozporządzeniu 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,
posiadam prawo do:
- żądania dostępu do treści swoich danych osobowych,
- żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- żądania ograniczenia przetwarzania, jeśli osoba kwestionuje prawidłowość swoich danych
osobowych ,
- prawo do wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją, wobec
przetwarzania danych osobowych.
6) Przysługuje mu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego 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.
7) Podanie danych osobowych wynika z obowiązku ustawowego, a brak podania tych danych będzie
skutkować niemożnością aktualizacji gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych
oczyszczalni.
8) Dane będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych w
pkt. 2 oraz przez okres zgodny z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach (Dz.U. 2018 poz. 217 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18
stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011.14.67)
9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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