Stalowa Wola, dnia ………………………..

Prezydent Miasta Stalowej Woli
ul. Wolności 7
37-450 Stalowa Wola

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
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 (Dz.U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) zgłaszam eksploatację*:

□ zbiornika bezodpływowego

□ przydomowej oczyszczalni ścieków

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI/UŻYTKOWNIK/NAJEMCA
INNA FORMA UZYTKOWANIA
ADRES NIERUCHOMOŚCI
DZIAŁKA NR EW./OBRĘB
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/OCZYSZCZALNI
Dotyczy wyłącznie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
POJEMNOŚĆ (m³)
TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane betonem etc. –
typ przydomowej oczyszczalni ścieków)
CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA
OPRÓZNIANIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO
NAZWA I ADRES FIRMY SWIADCZĄCEJ USŁUGI
ASENIZACYJNE

TAK

NIE

CZĘSTOTLIWOSC OPRÓZNIANIA ZBIORNIKA
BEZODPŁYWOWEGO (tydzień, miesiąc, m³). W przypadku
oczyszczalni podać ilość wywożonego osadu
DATA OSTATNIEGO OPRÓZNIENIA/WYWOZU
NIECZYSTOŚCI (kopia dokumentu odbioru nieczystości
ciekłych).
*zaznaczyć właściwe

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych nr 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. (zwanego dalej RODO), informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli, z siedzibą
przy ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola.
2. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod@stalowawola.pl, pisemnie na
adres siedziby administratora lub telefonicznie+48 15 6433571.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze (art. 6 ust. 1 lit. C RODO) wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku w celu prowadzenia ewidencji zbiorników
bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Stalowa Wola.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia elektronicznej ewidencji
zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa: podmiot systemów informatycznych,
doręczyciel urzędowy lub operator pocztowy w celu przekazywania korespondencji papierowej.
5. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku
niepodania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki gminy w
zakresie realizacji utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, żądania
ograniczenia przetwarzania, oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 r.), przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego.
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych – 10 lat od poczynając od 1 stycznia roku
następnego od daty wytworzenia.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
profilowania.

……………………………………
Podpis składającego

