
INFORMACJA NA POTRZEBY EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GMINIE KAMIEŃ 

 

Nazwisko i imię właściciela nieruchomości/ 

użytkownika nieruchomości 

 

Adres nieruchomości  

 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość  

Sposób zagospodarowania ścieków bytowych (zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić brakujące dane) 

 □  zbiornik bezodpływowy 

 □  przydomowa oczyszczalnia ścieków 

 □  sieć kanalizacji sanitarnej 

Uwagi: 

Zbiorniki bezodpływowe (zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić brakujące dane) 

Materiał wykonania zbiornika  bezodpływowego: 

 

□ kręgi betonowe 

□ zbiornik z tworzyw sztucznych 

□ inny (jaki?) .......................................................... 

Pojemność zbiornika …………... m3 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiornika? 

□ tak 

□ nie 

 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu 

nieczystości 

 

Podać częstotliwość opróżniania zbiornika (m3 / 

tydzień, miesiąc lub rok) 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków (wypełnić brakujące dane) 

Typ przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

 

Przepustowość oczyszczalni  

Rok uruchomienia  

 

 

Kamień, dnia ….............................                                         …....................................................... 
                                                                                                   (podpis właściciela/ użytkownika) 
 

Uwaga!!! 
 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 20 lutego 2019 r.: 
- bezpośrednio do Urzędu Gminy Kamień, pok. 6; 
- za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 
Kamień; 
- za pośrednictwem sołtysa. 



Klauzula informacyjna: 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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),  

 
dalej RODO, informuję, iż: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kamień ul. Diamentowa 15, 22-
113 Kamień, tel. (82) 567 15 51, email: sekretariat@gmina.kamien.pl;  

2) kontakt do inspektora ochrony danych –  email: iodo@zeto.lublin.pl; 
3) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) 

RODO i w celu realizacji zadań Wójta Gminy Kamień jako organu administracji; 
        Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym 

lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi; 
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia gminnej ewidencji zbiorników 

bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków, 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. 
2018.1454 ) w zakresie, który jest potrzebny do prowadzenia gminnej ewidencji zbiorników bez-
odpływowych na nieczystości płynne (szamb) i ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.  

5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdyż przesłanką prze-
twarzania danych osobowych jest w/w przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c, e RODO); 

5) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie 
przepisów prawa, bądź stosownie do wyrażonej przez Panią/Pana zgody; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy wynikające z przepisów prawa oraz 
będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie Gminy Kamień, w szcze-
gólności 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, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji; 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowa-
nia, ograniczenia przetwarzania. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie 
wyrażonej zgody, ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie ją wycofać. Wycofanie zgody nie 
wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 
wycofaniem; 

8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Biuro 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, 
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO; 

 
 
 
 
 

                                                                                                 ..................................................          
                                                                                                     (data i podpis zgłaszającego) 

 


