
Buczek dnia,  ……………………..…… 

 

 

Urząd Gminy w Buczku 

                                                                                 ul. Główna 20 

                                                                                 98 – 113 Buczek 

 

 
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

(SZAMB) LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

 

 

DANE WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI / 
UŻYTKOWNIKA NIERUCHOMOŚCI 

 

 
 
 

 
(imię i nazwisko) 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 

 

NUMER TELEFONU ( dobrowolnie) 

 

 

LICZBA OSÓB ZAMELDOWANYCH NA 
NIERUCHOMOŚCI 

 

 

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ * 

TAK NIE 

PONIŻSZE INFORMACJE WYPEŁNIAJĄ OSOBY POSIADAJĄCE BUDYNEK NIE PODŁĄCZONY  
DO SIECI KANALIZACYJNEJ 

Do gromadzenia nieczystości ciekłych posiadam (prawidłowe zakreślić) : 

 Bezodpływowy 
(szczelny) zbiornik na ścieki – 

SZAMBO 

 Przydomową 
oczyszczalnię ścieków 

 Nie posiadam 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

(niepotrzebne skreślić) 

POJEMNOŚĆ (m³) 
 
 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 

(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane 
betonem etc .- typ przydomowej oczyszczalni 
ścieków 

 

 
 
 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA ?* 

 
TAK 

 
NIE 



DATA ZAWARCIA UMOWY 

 

 

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 
USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

 

 

CZĘSTOTLIOWSĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA 
BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) 
(m³/tydzień, miesiąc lub rok) 

 

CZĘSTOTLIOWSĆ OPRÓŻNIANIA OSADNIKA W 
INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW (m³/tydzień, miesiąc lub rok) 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI 
 
 

 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
                                                                                                ………………………………………….. 

podpis właściciela/ użytkownika nieruchomości 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) 

informujemy, że: 
1. Administratorem Państwa danych osobowych  jest Wójt Gminy Buczek, z siedzibą przy ul.Główna 20, 98-113 Buczek, nr telefon 

436774011 adres email: sekretariat@buczek.org.pl 
2.  W sprawie Państwa danych osobowych możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, adres e-mail: iod@buczek.pl 

3.  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.: 
a)  wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Buczku 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia; 

b)  wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 
Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Buczku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia; 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub 

kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być: 
a) podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa; 

b) podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające) 

5.  Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również 

obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa 
6.  W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: 

a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia 

b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia  
c) usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia; 

d) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia; 

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia. 
7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje 

Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
8.  Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że 

przetwarzanie danych osobowych jest niezgodne z przepisami Rozporządzenia. 

mailto:sekretariat@buczek.org.pl

