
Zgłoszenie 
na potrzeby ewidencji zbiorników bezodpływowych/przydomowych 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Drzewica 
 
Wypełniający zgłoszenie: 

 właściciel nieruchomości 

 współwłaściciel 

 użytkownik 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………….. 
Telefon ……………………………………………………………... 
 

Adres nieruchomości: 

 Miejscowość ................................................................. 

 Ulica............................................................................... 

 Nr budynku .................................................................... 

 Nr lokalu ........................................................................ 

 Nr działki ........................................................................ 

 Obręb ............................................................................. 

 
Rodzaj budynku: 

 mieszkalny 

 mieszkalno-usługowy 

 usługowy 

 przemysłowy 
 
 
Liczba osób zamieszkujących posesję: ......................... 

 
Sposób usuwania nieczystości ciekłych 

 sieć kanalizacyjna  

 wywóz ze zbiornika bezodpływowego  

 przydomowa oczyszczalnia ścieków  
 

Technologia wykonania zbiornika na nieczystości ciekłe: 

 kręgi betonowe 

 żelbetowy prefabrykowany 

 z tworzywa sztucznego 

 inny ………………………………………………………..……………………………………………… 
 
Pojemność zbiornika:  ……….. m3 

 
 
Typ użytkowanej oczyszczalni ścieków: 

 oczyszczalnia z osadnikiem gnilnym i drenażem rozsączającym 

 oczyszczalnia biologiczna (ze złożem biologicznym, z osadem czynnym, inna ..........................) 

 inna -  ………………………………………….……………………………….....…………………….. 
 
 
 



KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia 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 (dalej RODO), informujemy o zasadach 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu 
prawach z tym związanych. 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Drzewicy z siedzibą w 
Urzędzie Miejskim w Drzewicy: ul. Stanisława Staszica 22, 26-340 Drzewica, tel. 48 375 60 
91, e-mail ugm@drzewica.pl 
 
2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Drzewicy jest Pan Waldemar 
Pęczkowski, adres e-mail: iod@drzewica.pl 
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO (obowiązek 
prawny ciążący na administratorze) w związku z realizacją 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 
 
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 
- podmioty realizujące zadania w zakresie ewidencji nieruchomości wyposażonych z zbiorniki 
bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa;  
- podmioty wykonujące zadania na zlecenie Administratora w ramach serwisu, rozwoju i 
utrzymania systemów informatycznych. 
 
5. 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; 
 
6. Przysługuje Pani/Panu: * prawo dostępu do treści danych * prawo do sprostowania 
danych * prawo do usunięcia danych * prawo do ograniczenia przetwarzania * prawo do 
przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO * prawo do wniesienia sprzeciwu * prawo 
wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 
7. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie 
profilowania. 
 
8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przesyłane do państw trzecich/organizacji 
międzynarodowej. 
 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku 
niepodania danych osobowych niemożliwe będzie wykonywanie ww. zadań przez 
Administratora. 

 
 
 
 
………………….……………                                          ..……………………………………….. 
      miejscowość, data                                                   podpis osoby składającej zgłoszenie 
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