
Urząd Gminy Niebylec 

38-114 Niebylec 170 

tel.: 17 277 39 92 

 

Oświadczenie o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo) 

lub przydomowej oczyszczalni ścieków 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI  

(Imię i Nazwisko) 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 

ADRES ZAMIESZKANIA* 

 

TELEFON (pole nieobowiązkowe)  

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI  

BUDYNEK PODŁĄCZONY DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ ** 
TAK  NIE  

LICZBA OSÓB 

ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ 
 

PONIŻSZE INFORMACJE WYPEŁNIAJĄ OSOBY NIE PODŁĄCZONE  

DO SIECI KANALIZACYJNEJ 

 

Oświadczam, iż na terenie w/w działki, której jestem ** 

właścicielem 

współwłaścicielem 

użytkownikiem wieczystym 

inna forma dysponowania …………………………. 

do gromadzenia nieczystości ciekłych posiadam ** 

bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe (szambo) 

przydomową oczyszczalnię ścieków 

nie posiadam szamba ani przydomowej oczyszczalni 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / 

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 

POJEMNOŚĆ (m3)  

TECHNOLOGIA WYKONANIA 

(kręgi betonowe, zalewane betonem, 

metalowy, poliestrowy etc.). W 

przypadku przydomowej oczyszczalni 

ścieków prosimy o załączenie certyfikatu. 

 



* wypełnić, w przypadku gdy adres zamieszkania jest inny niż adres nieruchomości wyposażonej w zbiornik 

bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnie ścieków 

** zaznaczyć właściwy kwadrat 

 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Niebylec Kontakt: Niebylec 170, 38-114 Niebylec, 

sekretariat@niebylec.com.pl Pytania, wnioski, kontakt z inspektorem ochrony danych: 

iod@niebylec.com.pl  Cel wykorzystania: prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych  

w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 

kanalizacyjnej; prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli 

częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania 

planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; prowadzenie ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli 

nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 

lit. c) RODO w zw. z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, 

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Czy muszę podać dane: tak, to 

obowiązek prawny wynikający z przepisów art. 6 w zw. z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Konsekwencje odmowy: możliwa kontrola stanu 

porządkowego, sanitarnego i technicznego zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni 

ścieków oraz sposobu dokumentowania obowiązku pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości (np. umów i rachunków) na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zw. z art. 379 i 380 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska. Polityka prywatności: www.niebylec.pl zakładka „Ochrona danych 

osobowych (RODO)”. 

 
 

POUCZENIE 

Gmina Niebylec informuje, że 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. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), 

gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na nieczystości 

ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

 

 

……………………………………………………………. 

(Data i podpis) 

 


