
  

 ……………dnia……………… 

            Urząd Gminy Leszno 

                                                                                                              Al. Wojska Polskiego 21 

                                                                                                              05-084 Leszno 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ( SZAMB) 

I/LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI/ 

UŻYTKOWNIK/ INNA FORMA 

UŻYTKOWANIA* 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 
 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

POSESJE 
 

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO 

SIECI KANALIZACYJNEJ * 

 

TAK NIE 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI*/ 

Dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 

POJEMNOŚĆ (m3)  

TECHNOLOGIA WYKONANIA 

ZBIORNIKA (kręgi betonowe, metalowe, 

poliestrowe, zalewane betonem etc. – typ 

przydomowej oczyszczalni 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z 

FIRMĄ NA OPRÓŻNIANIE 

ZBIORNIKA?* 

TAK NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY  

NAZWA I ADRES FIRMY 

ŚWIADCZĄCEJ USŁUGĘ WYWOZU 

NIECZYSTOŚCI 

 

PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA ( m3/ tydzień, 

miesiąc lub rok ). W przypadku oczyszczalni 

podać ilość wywożonego osadu 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU 

NIECZYSTOŚCI. 

 

 

*Niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

……………………………………….. 

                                                                                     Podpis właściciela  

 

 

 

 

 



 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych, informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie 
Gminy Leszno jest Wójt Gminy Leszno adres: Aleja Wojska Polskiego 
21,05-084 Leszno urząd@gminaleszno.pl. 

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Leszno, a 
także przysługujących Pani/Panu uprawnień może się Pani/Pan skontaktować 
z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy za pomocą 
adresu iod@gminaleszno.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit c   RODO oraz ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
przetwarzanie będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze 

4. Pani/Pana dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać 
wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów 
prawa są nimi m.in. sądy, organy ścigania, organy kontrolne, podmioty 
świadczące usługi bankowe, telekomunikacyjne  oraz inne podmioty, gdy 
wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę 
prawną. Pani/Pana  dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, 
które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom 
przetwarzającym, są nimi np.: podmioty świadczące usługi informatyczne i 
inne, jednakże przekazanie Pani/Pana danych nastąpić może tylko wtedy, gdy 
zapewnią one odpowiednią ochronę Pani/Pana  praw. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z 
obowiązującymi przepisami prawa, następnie zostaną usunięte. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do 
danych, które można sprostować, gdy zachodzi taka konieczność. Przysługuje 
Pani/Panu także  prawo żądania niezwłocznego usunięcia dotyczących 
Pani/Pana danych jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 17 RODO lub 
ograniczenia przetwarzania jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 18 
RODO. 

7. Podania Pani/Pana danych wymaga ustawa na podstawie, której działa 
administrator. 

8. Przysługuje Pani/Panu także skarga do organu nadzorczego - Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa w 
sytuacji gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

9. Pana/i  dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 
również w formie profilowania. 
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