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

…...............................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

miejscowość ,data

..................................................
..................................................
Adres

Urząd Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny
ZGŁOSZENIE
zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych lub przydomowej
oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej
Podstawa prawna: art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1289 ze zm.)

Ja niżej podpisany/a* …………………………………….............................oświadczam,
iż na terenie działki o nr ewidencyjnym …............................. położonej
w ....................................................................................................................................
przy ul. …............…………………………………, której jestem właścicielem/ką*,
wieczystym użytkownikiem* lub …......…...............................………..............……….....
( inna

forma władania nieruchomością)

znajduje się:
A) bezodpływowy (szczelny) zbiornik na ścieki o pojemności …..........m³,
zlokalizowany:
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………......……
(opis miejsca lokalizacji, odległość od budynków, odległość od granicy nieruchomości sąsiedniej oraz
rodzaj zbiornika)

Zbiornik został uruchomiony …………………………………………….......………………
(data rozpoczęcia użytkowania)

B) przydomowa oczyszczalnia ścieków o wydajności……………..m³/dobę,
zlokalizowana:
…....................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
.................................................................................................................…..…….........
……………………………...........…………………………………………………………….
(opis miejsca lokalizacji, rodzaj oczyszczalni, sposób i miejsce oczyszczania ścieków)

Oczyszczalnia została uruchomiona ………………………………………………………..
(data rozpoczęcia eksploatacji)

……………………………………
(data, podpis)

*- niepotrzebne skreślić

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Najwyższe Kierownictwo
Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z siedzibą w CzerwionceLeszczynach przy ul. Parkowej 9,
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - abi@czerwionka-leszczyny.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych
zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. oraz na podstawie
art. 9 ust.2 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r.
 ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 1289 ze zm.),
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty
uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą jak długo będzie trwał interes
prawny administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych
osobowych, prawo do ich sprostowania.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Urząd Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem:
- ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017r.
poz. 1289 ze zm.), jest obligatoryjne

