
ANKIETA   

NA POTRZEBY EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

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  2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) 

 

PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE ANKIETY I JAK NAJSZYBSZE DOSTARCZENIE DO URZĘDU 

GMINY W  KOCIERZEWIE POŁUDNIOWYM – KOCIERZEW POŁUDNIOWY 83, 99-414 KOCIERZEW 

(POKÓJ NR 5) LUB PRZESŁANIE POCZTĄ POD WSKAZANY ADRES. 

Druk ankiety dostępny jest: w Urzędzie Gminy Kocierzew Południowy (pokój nr 5), na stronie internetowej 

gminy: www.kocierzew.pl (zakładka załatw sprawę - gospodarka odpadami - ewidencja zbiorników 

bezodpływowych) lub u  sołtysa. 

 

1. WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI: ………………………………………………………………………………... 

2. ADRES NIERUCHOMOŚCI: ……………………………………………………………………………………….. 

3. NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ: ……………………………………………………………………………… 

4. LICZBA MIESZKAŃCÓW POSESJI: ……………………………TEL..…………………………………………… 

5. SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH (zaznaczyć właściwie): 

o Zbiornik bezodpływowy (szambo) 

o Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

6. POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/OCZYSZCZALNI ……………………...m3 

7. TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA (np. kręgi betonowe, metal, tworzywo sztuczne, beton, 

inne/jakie) lub typ przydomowej oczyszczalni ścieków (np.: mechaniczna, biologiczna, mechaniczno-biologiczna, 

inna/jaka) ……………………………………………………………………………………………………………... 

8. CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOZU NIECZYSTOŚCI (np. raz/dwa razy w  miesiącu /roku) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI………………………………………………………………. 

10. FIRMA ŚWIADCZĄCA USŁUGI WYWOZU NIECZYSTOŚCI (nazwa i adres) 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) wyrażam zgodę na 

przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych własnoręcznym podpisem 

 

Data i podpis właściciela nieruchomości 

 

...………………………………………… 

 



Jednocześnie informujemy, iż na dzień 20 października 2022 r. usługi w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kocierzew Południowy świadczą następujące 

firmy: 

1. P.P.H.U. STRAŻAK Albert Bogusiewicz, Bartniki, ul. Miodowa 214,  

96-332 Radziwiłłów tel: 508 286 502 

2. ROL-POL-TRANS Arkadiusz Koza, Karsznice Duże 11, 99-413 Chąśno tel: 691 376 515 

3. PreZero Service Centrum Sp. z o.o. ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno, Oddział w Łowiczu, ul. Armii Krajowej 

49, 99-400 Łowicz. tel: 46 830 35 25 

4. P.P.H.U. Renata Pytel, Tułowice 9, 05-088 Brochów tel.: 604902932 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

do ankiety o posiadanych zbiornikach bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków  

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.89 ze zm.)- dalej: „RODO” 

informuję, że:  

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Data i podpis właściciela nieruchomości 

 

…..………………………………………….. 

ADMINISTRATOR DANYCH  

 

Administratorem Państwa danych jest Gmina Kocierzew Południowy reprezentowana przez Wójta Gminy z siedzibą 

w Kocierzewie Południowym 83, 99-414 Kocierzew. 
 

INSPEKTOR OCHRONY 

DANYCH OSOBOWYCH  

magdalena@kuszmider.com.pl  lub pisemnie na adres administratora. 

CELE PRZETWARZANIA I 

PODSTAWA PRAWNA 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z obowiązkiem nałożonym na Gminy dotyczącym prowadzenia 

gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków, przyłączy 

kanalizacyjnych w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych. 

Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2022r. poz. 1297 z późn. zm.) w zw. z art. 6 lit. c RODO 
 

 ODBIORCY DANYCH  Odbiorcami Państwa danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonującye zadania publiczne lub 

działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa oraz innym 

podmiotom, które przetwarzają dane na podstawie zawartych przez Administratora umów powierzenia. 

PRZYSŁUGUĄCE PRAWA Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie 

szczególnych przepisów prawa. 

PRAWO WNIESIENIA 

SKARGI DO ORGANU 

NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych 

osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora. 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

PRZEKAZANIE DANYCH  Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą profilowane. 

 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE DECYZJI, 

PROFILOWANIE  

W trakcie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani do profilowania. 

INNE  Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym i niezbędnym w celu prowadzenia 

elektronicznej ewidencji.  Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w 

punkcie 3 

OKRES ARCHIWIZACJI  Państwa 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.  

 

mailto:magdalena@kuszmider.com.pl

