
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Imię i Nazwisko właściciela nieruchomości/ 
użytkownika/  

 

Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie  

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

Nr telefonu  

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

  

 Sieć kanalizacyjna  Zbiornik bezodpływowy (szambo)  Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

 

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY 

 

Konstrukcja zbiornika bezodpływowego* 
 

 jednokomorowy 

 dwukomorowy  

 trzykomorowy 

Pojemność zbiorników m
3 

 

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? 

 NIE 

 TAK  ………………………………………………..………… 
                      ( dane  firmy, z którą zawarto umowę) 

Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku   
(m

3
/tydzień, miesiąc lub rok) 

 

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

 

Typ przydomowej oczyszczalni* 

 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  ………………..…………[ m

3
/d] 

 

 
Rok uruchomienia oczyszczalni …………………………….. 

Odbiornik oczyszczonych ścieków * 

 grunt  

 rów melioracyjny 

 inny (jaki) …………………………………… 

Czy jest podpisana umowa z firmą na 
opróżnianie zbiorników? 

 NIE 

 TAK  …………………………………………………..………… 
                      ( dane  firmy, z którą zawarto umowę) 



 

 

W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, właściciel jest obowiązany złożyć nowe 
oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 
 
 

Pouczenie dla zgłaszającego 

1. Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1439) Gminy prowadzą ewidencję: 
1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 

kanalizacyjnej; 
2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów 

ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; 
2. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2 ww ustawy  właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie 

nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub w przypadku, gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub 

ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową 

oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do 

sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków 

spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,  

3. W myśl art. 6 ust. 1 ww ustawy właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystanie  z tej usługi przez okazanie takiej umowy i dowodów 

uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów za tą usługę). 

 

W przypadku nie złożenia zgłoszenia od ewidencji Wójt Gminy Cieszków będzie zobowiązany  

do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości 

płynne. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Cieszków (ul. Grunwaldzka 41, tel.: 71 38 48 102) 
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem e-mail: iodo@ug.cieszkow.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze zgłoszeniem do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i 
przydomowych oczyszczalni ścieków. 
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 
Administratora.  
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. 
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej cofnięciem. 
- 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. 
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości 
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. 
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,  podpis) 

 

Data ostatniego wywozu  

Ilość wywożonego osadu  


