
Załącznik Nr 1 do Karty OŚ/07

ZGŁOSZENIE 
ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE 

DO EWIDENCJI GMINNEJ

....................................................……………...... .............……...............................
                                                                                                   (miejscowość i data)
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

………………………………...………..……….
…………………………………...……..……….
(adres zamieszkania) 

……………………………………...…..……….
(nr telefonu  - nieobowiązkowe)

BURMISTRZ  ZDZIESZOWIC
ul. Bolesława Chrobrego 34
47–330 Zdzieszowice

Zgłoszenie dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych  na nieczystości ciekłe
zlokalizowanych na terenie Gminy Zdzieszowice zgodnie z art. 3 ust. 3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.)

Imię i nazwisko właściciela 
/użytkownika nieruchomości

Adres nieruchomości

Liczba osób zamieszkujących posesję

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)

1 Pojemność zbiornika 
bezodpływowego (m³) 

2 Technologia wykonania zbiornika 
(np. betonowy, metalowy, itp.)

3 Czy jest podpisana umowa z firmą 
na opróżnianie zbiornika? 
(niepotrzebne skreślić)

TAK NIE

4 Data zawarcia umowy



5 Nazwa i adres firmy świadczącej 
usługę wywozu nieczystości

6 Podać częstotliwość opróżniania 
zbiornika (m3/tydzień, miesiąc lub 
rok)

7 Data ostatniego wywozu 
nieczystości

……………………………………………….…
podpis właściciela /użytkownika nieruchomości

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Niniejszym  informujemy  Cię,  że  w  celu  podejmowania  czynności  związanych  z  wpisem  do

ewidencji  zbiorników  bezodpływowych  na  nieczystości  ciekłe,  przetwarzamy  Twoje  dane  osobowe.
Przetwarzanie  to  wykonujemy  na  podstawie  obowiązujących  aktów  prawnych.  Administratorem,  czyli
podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane przetwarzane dane osobowe, jest Urząd Miejski
w Zdzieszowicach reprezentowany przez Burmistrza Zdzieszowic, mający siedzibę w Zdzieszowicach (47-
330) przy ul. Bolesława Chrobrego 34. Jeśli to nie Ty przekazałeś nam swoje dane, to informujemy Cię, że
otrzymaliśmy  je  od  innej  osoby  lub  z  rejestrów publicznych.  Do  przetwarzania  wykorzystujemy  dane
osobowe należące do  kategorii  danych identyfikacyjnych i  adresowych.  W celu  uzyskania  informacji  o
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw z tym związanych skontaktuj się
z Inspektorem  Ochrony  Danych,  najlepiej  poprzez  e-mail:  iod@zdzieszowice.pl.  Wszystkie  informacje,
których przekazania wymaga od nas ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), dostępne są na
stronie  Biuletynu  Informacji  Publicznej  (BIP)  Urzędu  Miejskiego  w Zdzieszowicach pod  adresem
http  s  ://bip.zdzieszowice.pl   w zakładce Dane  osobowe.  Możesz je  także  uzyskać w sekretariacie  Urzędu
Miejskiego w Zdzieszowicach w godzinach pracy.

http://bip.zdzieszowice.pl/
http://bip.zdzieszowice.pl/
http://bip.zdzieszowice.pl/
mailto:iod@zdzieszowice.pl

