ANKIETA
DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY PRZEMYŚL –
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników
bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na
nieruchomościach położonych na terenie Gminy Przemyśl 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. z 2018 r., poz. 1454 z
późn. zm.).
1. Adres miejsca lokalizacji (miejscowość, ulica, nr domu):
……………………………….………………………………………………………..…………………………
nr działki ewidencyjnej ………….…………… ……………………………………………………………..
2. Właściciel / zarządca / użytkownik* nieruchomości, na której znajduje się zbiornik
bezodpływowy / oczyszczalnia ścieków (Imię i Nazwisko)
………………………………………………………………………………………………………………………
3. Rodzaj zabudowy: jednorodzinna / wielorodzinna*
4. Informacja na temat posiadania indywidualnego systemu zagospodarowania nieczystości
ciekłych*:
a) nieruchomość wyposażona w zbiornik bezodpływowy,
b) nieruchomość wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków,
c) brak odbiornika nieczystości płynnych,
d) nieruchomość podłączona do sieci kanalizacyjnej.
5. Liczba osób korzystająca ze zbiornika bezodpływowego i/lub przydomowej oczyszczalni
ścieków
…………………………………………………………………………………………………………………..
6. Dodatkowe informacje:

Charakterystyka

Zbiornik bezodpływowy

Przydomowa oczyszczalnia
ścieków

Pojemność w m3
Technologia wykonania
zbiornika ( poliestrowy,
metalowy, kręgi betonowe,
zalewany beton, żelbetowy)
Rok budowy/instalacji

7. Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku (m3 na tydzień, miesiąc lub rok).
W przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków podać ilość wywożonego osadu (m3 lub litry)
……………………………………………………………………………………………………………………….
8. Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie zbiornika? TAK/NIE*

*

właściwe zaznaczyć

W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zgodnie z art. 13 tego Rozporządzenia informuję, iż:
▪ administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemyśl, 37-700 Przemyśl, ul.
Borelowskiego 1;
▪ Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres
poczty elektronicznej: iodo@gminaprzemysl.pl lub telefon 16 888 94 03 *;
▪ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zapisów ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności wynikającego z art.
3 ust. 3 obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych oraz w celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej; w związku z art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
▪ odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zadania w zakresie ewidencji
nieruchomości wyposażonych z zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
▪ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
▪ Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, na jaki będzie istniał obowiązek
prowadzenia ewidencji nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe
oczyszczalnie ścieków oraz na czas związany z czynnościami archiwizacyjnymi tj. przez okres 5 lat;
▪ posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;
▪ ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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);
▪ Pani/Pana dane nie będą/będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

.......................................................................
data i podpis właściciela /użytkownika składającego informację

