
           Rogóźno, dnia _________________________ 
 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  

 I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

 

Zgłoszenie dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Rogóźno 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 2022 r., poz. 2519 ze zm.). 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

 

IMIĘ I NAZWISKO: 

Nr telefonu (dane nieobowiązkowe) 

    Właściciel / użytkownik / inna forma użytkowania* 

 

………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI: 

 

……………………………………………………………… 

 Liczba osób zameldowanych/zamieszkujących posesję*:  
………………………………………………………………………………… 

Budynek jest podłączony do sieci kanalizacyjnej*:                    TAK                        NIE 

Ścieki odprowadzane są do*: 
zbiornika bezodpływowego 

przydomowej oczyszczalni ścieków 

Źródło zaopatrzenia w wodę*: 
       wodociąg          studnia 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej) 

Pojemność (m3) : 
 
……………………………………………………………………………… 

Technologia wykonania zbiornika:  

betonowy prefabrykowany, tworzywo sztuczne, zalewany 

betonem (monolityczny), metalowy, inny (jaki),  

Typ przydomowej oczyszczalni:  

biologiczna z osadnikiem gnilnym, biologiczna  

z osadem czynnym lub złożem biologicznym  

z napowietrzaniem, gruntowo – roślinna, inna (jaka) 

System odprowadzenia oczyszczonych ścieków: 

studnia chłonna, drenaż rozsączający, zbiornik wodny 

  

…………………………………………………………………………………..  

 

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

                            

…………………………………………………………………………………. 

 Częstotliwość opróżniania zbiornika / oczyszczalni1: 
          raz w miesiącu, w kwartale, na pół roku, na rok, inny:  

………………………………………………………………………………… 

Czy jest podpisana umowa z firmą asenizacyjną  

na  opróżnianie zbiornika? * 
                       TAK                          NIE 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę  wywozu 

nieczystości (jeżeli dotyczy): 

 
 

………………………………………………………………………………….. 

Data ostatniego wywozu nieczystości (osadu): 
 

…………………………………………………………………….…... 

Potwierdzam zgodność powyższych danych, 

wyrażam zgodę na przetwarzania danych 

dotyczących numeru telefonu oraz zapoznanie się z 

klauzulą informacyjną RODO (na odwrocie): 

 

 

 

……………..……………………………………. 

(podpis właściciela/użytkownika) 

 
1 częstotliwość opróżniana zbiornika/oczyszczalni należy wpisać zgodnie z obowiązującym regulaminem utrzymania czystości i porządku, tj.: 

1) Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe zobowiązani są do wywozu nieczystości ciekłych, z częstotliwością adekwatną do zużycia 
wody i pojemności zbiornika dostosowanego do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy, nie dopuszczając do 

przepełnienia się zbiornika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2) właściciele, których nieruchomości wyposażone są w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania przepisów odrębnych zobowiązani są do 
pozbywania się osadów z częstotliwością adekwatną do zużycia wody i pojemności przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie rzadziej niż 1 raz na rok, 

nie dopuszczając do przepełnienia się osadnika i gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

*niewłaściwe skreślić 

 



 
Klauzula informacyjna szczególna - dostępna:  

- https://bip.rogozno.ug.gov.pl/ 

- Biuro Obsługi Mieszkańca, Urząd Gminy Rogóźno, Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO2 realizując obowiązek informuję, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Rogóźno w imieniu którego działa Wójt Gminy Rogóźno, z którym 

możesz się skontaktować, Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno, tel. 56 468-84-93, info@rogozno.ug.gov.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możesz się skontaktować, Rogóźno 91b, 86-318 

Rogóźno, tel. 56 468-84-93, iodo@rogozno.ug.gov.pl, dane osobowe IOD podano na stronie internetowej 

https://bip.rogozno.ug.gov.pl/inspektor-ochrony-danych-osobowych.html . 

3. Twoje dane osobowe zwane dalej danymi osobowymi będą przetwarzane na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit c RODO, 

w celu wykonania: 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. Ponadto dane osobowe w zakresie numeru telefonu będą przetwarzane na warunkach określonych w art. 6 

ust. 1 lit a RODO, tj. za zgodą w celu usprawnienia kontaktów. 

4. Dane osobowe są przetwarzane w niezbędnym minimalnym zakresie, tj.: 

Imię Nazwisko, Adres nieruchomości, Numer telefonu do kontaktu. 

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach wskazanych w pkt 3, muszą one być udostępniane: innym 

podmiotom, podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia danych do przetwarzania 

zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na 

podstawie przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów, w tym podmioty 

świadczące obsługę telekomunikacyjną, informatyczna i prawną na rzecz Administratora. 

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu, o którym mowa w pkt. 3 przez okres niezbędny do ich przetwarzania oraz będą 

przechowywane przez okres wynikający z przepisów dotyczących ich archiwizacji oraz okres niezbędny do ich wybrakowania: 

tj. okres 5 lat (JRWA – 6232 Informacje o wytwarzaniu odpadów oraz sposobach gospodarowania odpadami) i dodatkowo do 6 

miesięcy na czynności związane z ich wybrakowaniem. 

7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, przysługuje Ci prawo do: 

a. dostępu do treści danych osobowych na podstawie art. 15 RODO 

b. żądania sprostowania danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, 

c. żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO, 

d. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 18 RODO, 

e. wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgodny nie ma wpływu 

na przetwarzanie Twoich danych osobowych dokonywane przez Administratora przed wycofaniem zgody – o ile 

przetwarzanie jest na warunkach określonych w art. 6 ust. 1 lit. a, 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 

531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl . 

8. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt. 3 jest niezbędne do realizacji tego celu. Odmowa podania danych 

osobowych, przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO niesie za sobą skutek braku możliwości realizacji celu, 

wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na realizację celu. 

9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

10. Dane osobowe nie będą podlegały przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.  

 

 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w Gminie Rogóźno dostępny jest w siedzibie Gminy oraz pod adresem: 

https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyRogozno/document/928905/Uchwala-XLIV_281_2023 

 
2 RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 ze zm.)  
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