
 
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) 

I PRZYDOMOWYCH / PRZYZAKŁADOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

Zwracamy się z serdeczną prośbą o zapoznanie się oraz wypełnienie ankiety dotyczącej 
ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych / przyzakładowych 

oczyszczalni ścieków. 

Z upoważnienia Wójta Gminy Izabelin firma EkoDialog będzie wykonywać terenowy spis 
zbiorników bezodpływowych i przydomowych / przyzakładowych oczyszczalni ścieków 

w terminie  od 9 listopada do 4 grudnia 2020 r. 

Właścicieli gospodarstw prosimy o współpracę z upoważnionymi inspektorami terenowymi 
poprzez udzielenie niezbędnych informacji. 

Właściciel nieruchomości 
Imię i nazwisko/Nazwa  

 

Numer ewidencyjny 
działki 

 Adres 
 

Liczba osób zamieszkałych 
 

Rok budowy instalacji  
 

Umowa o wywóz nieczystości 
(właściwe zaznaczyć) 

 ustna 

 pisemna 

Podmiot odbierający nieczystości 
(właściwe zaznaczyć) 

 jeden podmiot, nazwa ………………………………………. 

 wiele podmiotów 

 brak danych 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH (właściwe zaznaczyć) 

 Zbiornik bezodpływowy (szambo) – szt. ……… 

 Przydomowa oczyszczalnia ścieków – szt. ……… 

 Podłączenie do kanalizacji ściekowej 
 Inne – …………………………………… 

ZBIORNIKI BEZODPŁYWOWE 

Pojemność zbiornika - m3 
 

........................................................ 

Wykonanie zbiornika (właściwe 
zaznaczyć) 

 kręgi betonowe  

 metalowy 

 poliestrowy 
 betonowy  

 Częstotliwość opróżniania/okres 
czasu (tydzień, miesiąc, rok) 

 
........................................................ 

Data ostatniego wywozu 
nieczystości ciekłych z szamba  

 
     ........................................................ 



PRZYDOMOWE / PRZYZAKŁADOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW 

Typ przydomowej / przyzakładowej 
oczyszczalni (właściwe zaznaczyć) 

 biologiczna z drenażem rozsączającym 

 mech-biol.  z drenażem rozsączającym 

 mech-biol. z odprowadzaniem do wód 
 mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym 

 mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód 

 inne ............................................................................... 

Technologia wykonania osadnika 
(właściwe zaznaczyć) 

 tworzywo sztuczne 

 beton                                

Objętość osadnika ........................ m3 

Częstotliwość opróżniania/okres 
czasu (tydzień, miesiąc, rok) 

 
 

........................................................ 

Data ostatniego wywozu osadu z 
przydomowej oczyszczalni 

 
 

........................................................ 
 
 

 

Uwagi  

 

 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Izabelin jest: Wójt Gminy Izabelin, ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. 
(22) 722 89 30. 
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: 
marcin.sajdak@safeguard.com.pl 
 
Gmina Izabelin przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Podstawą przetwarzania danych jest obowiązek prawny ciążący na Gminie i wykonywanie zadań realizowanych w interesie publicznym na mocy art. 6 
ust. 1 lit. c i lit. e unijnego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (tzw. RODO) w związku z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Administrator danych ma prawo przekazać Pani/Pana dane dalej osobom upoważnionym przez Gminę (np. pracownikom Gminy w ramach 
wykonywanych przez nich obowiązków) oraz podmiotom, z których pomocy i usług Gmina korzysta w zakresie wykonywania swoich zadań lub innym 
uprawnionym organom państwowym na mocy obowiązujących przepisów prawa.  
 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo żądania dostępu do danych 
osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania usunięcia danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Prawa te nie maja charakteru absolutnego i mogą podlegać ograniczeniom 
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Ponadto, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa UODO                    
z siedzibą w Warszawie. 

 

 

Data podpisu: 

PODPIS 

 


