
 

  .............................................. dnia.......................... 
                                                                                                         Miejscowość                                       data 

 
          Urząd Gminy Susiec 

                                                                  ul. Tomaszowska 2 
                                                          22-672 Susiec 

 
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI  

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

 
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI /UŻYTKOWNIK/  
INNA FORMA UŻYTKOWANIA* 

 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI/  
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 
 

 

 
NUMER TELEFONU** 
 

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ 
 

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ * 

 

TAK    
 

 

NIE  
 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI* 
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 

POJEMNOŚĆ (m3) 
 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane 
betonem etc. -  typ przydomowej oczyszczalni) 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO I 
TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO 
STACJI ZLEWNEJ? * 

 

TAK    
 

 

NIE  
 

DATA ZAWARCIA UMOWY   

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ 
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 
I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA 
BEZODPŁYWOWEGO (np. w tygodniu/miesiącu/roku)  

 

ILOŚĆ WYWIEZIONYCH NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH  (m3 / tydzień, miesiąc lub rok).  
W przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego 
osadu  

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH 

 

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych: 

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

                                Czytelny podpis właściciela 

*   - zaznaczyć właściwe 

** - dane kontaktowe tj. nr telefonu, adres e-mail itp. – nie stanowią informacji niezbędnej do realizacji przedmiotowego    

          wniosku mogą jednak  znacząco ułatwić kontakt w sprawie 

 

 



 
 

KLAUZULA  INFORMACYJNA DLA KLIENTA URZĘDU 
 

Informacje wynikające z obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia RODO[1]: 
 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Susiec, ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec, tel. 

846654893, e-mail: gmina@susiec.pl 

2)  Aktualne dane kontaktowe do Inspektora ochrony danych dostępne są na stronie internetowej  www.susiec.pl 

3)  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: 

 wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Gminę na 

podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO; 

 wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Gminę na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) 

RODO; 

 w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

4)  W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane: 

 podmiotom upoważnionym do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

 podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające). 

5)  Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego (poza Europejskim Obszarem Gospodarczym) ani do   

      organizacji  międzynarodowych. 

6)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania,  

     w tym  również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. 

7)  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu: 

 prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO; 

 prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO; 

 prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; 

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO; 

 prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO. 

8)   W przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),    

      przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem    

      przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9)   Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

10)  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Gminę. Przy czym podanie  

       danych  jest: 

 obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa; 

 dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją 

niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy. 

11)  W przypadku przetwarzania podanych danych osobowych nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym  

        decyzji będących wynikiem profilowania[2]. 

  

Aby skorzystać z powyższych uprawnień, prosimy wysłać wiadomość e-mail na gmina@susiec.pl lub skontaktować się 

z Administratorem Danych korespondencyjnie pod adresem Urząd Gminy Susiec,   ul. Tomaszowska 2, 22-672 Susiec 

z adnotacją „Ochrona danych osobowych”. 

 

____________________________________________________________________________________________________ 
[1]* Rozporządzenie RODO - Rozporządzenie 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) 
[2]* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na 

wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub 

prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, 

zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się. 

 

 

…….……………………………….. 

                                       Czytelny podpis właściciela 

 

http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=135&subsub=134&dzialy=135&akcja=artykul&artykul=943#_ftn1
mailto:gmina@susiec.pl
http://www.tomaszowlubelski.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&menu=135&subsub=134&dzialy=135&akcja=artykul&artykul=943#_ftn2

