
 
 

 

Urząd Miasta Piekary Śląskie                                                                       …………………………                 
 

ul. Bytomska 84         (miejscowość, data) 

41-940 Piekary Śląskie 

 

A N K I E T A 

dotycząca zbiornika bezodpływowego nieczystości ciekłych 

 lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej 

 
Podstawa Prawna: Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i  porządku  w gminach  

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych  nieczystości 

ciekłych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

A. DANE ZGŁASZAJĄCEGO 
Imię i nazwisko  
 

 
Pesel  

 

B. ZGŁASZAJĄCY (proszę wstawić X we właściwym kwadracie) 
 

właściciel             współwłaściciel              użytkownik wieczysty             inny   …………..……………. 

                                                                                                                                                                                                    

C. LOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCI 

Miejscowość 

Piekary Śląskie 

Ulica 

 

 

Nr domu Nr lokalu 

 

D. LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ  
 

E. DANE DOTYCZĄCE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/     

PRZYDOMOWEJ  OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
ŚCIEKI ODPROWADZAM (proszę wstawić X we właściwym kwadracie oraz wypełnić dane) 

1.     Do przydomowej 

oczyszczalni ścieków 
Pojemność (m

3
)   

Wydajność (m3
/dobę)   

Typ oczyszczalni     drenaż rozsączający               komora osadu czynnego 

  filtr piaskowy                         inny………………… 

  złoże biologiczne                     

Odbiornik 

oczyszczonych ścieków 

  

Grunt                 Woda 

Rodzaj ścieków 
(np. bytowe, przemysłowe)                                             

 

 

Przeznaczenie  
(np. na potrzeby gospodarstwa 
domowego/rolnego) 

 
 

Czas funkcjonowania 

oczyszczalni  

 

 

    Nieprzerwanie       

 

       
  Okresowo 

 

Ilość dni 

w tygodniu 

 

 

Ilość godzin 

w tygodniu 

 

 

Data rozpoczęcia 

eksploatacji 

oczyszczalni  

 

 

 
Ilość wywożonego osadu  

 



 
 

2.     Do zbiornika 

bezodpływowego (szambo)  

 

 

Pojemność (m
3
)  

Liczba komór  

Szczelne       TAK                  NIE 

Technologia wykonania 

zbiornika 
         betonowy           

         poliestrowy 

         metalowy             

         inny…………………… 

F. DANE DOTYCZĄCE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 

Nazwa i adres firmy 

świadczącej usługę wywozu 

nieczystości 

 

Częstotliwość opróżniania 

zbiornika (m
3
/tydzień, miesiąc 

lub rok).  

 

Data ostatniego wywozu 

nieczystości 

 

 
          
 
 
 
 
 

      ……..……….…..………………………………..... 
                                    (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego  rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję 

iż:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy ul. Bytomskiej 84, 41-940 

Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (centrala); e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl. 

2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych 

pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych (szamb) oraz 

ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków  – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e ww. RODO, w związku z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 a 

także art. art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a, 3b i ust. 5-9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, operatorowi 

pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania korespondencji papierowej oraz podmiotom przetwarzającym: 

- LTC Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pabianickiej 159/161, 93-490 Łódź, której powierzono dane w związku z asystą techniczną 

elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta Piekary Śląskie. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do Rozporządzenia 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres 

ten może ulec wydłużeniu. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony danych osobowych, jeśli uzna 

Pani/Pan, iż przepisy RODO zostały naruszone. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynikającym z  art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 a także art. art. 5 

ust. 1 pkt 2, 3a, 3b i ust. 5-9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym 

mowa w art. 22 ww. RODO. 

10. Inne niezbędne informacje. 

Pani/Pana adres poczty elektronicznej lub numer telefonu (jeśli podano), może zostać wykorzystany do kontaktu w służbowych 

celach informacyjnych lub wyjaśniających.   

mailto:dane.osobowe@piekary.pl

