
OŚWIADCZENIE 

O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) 

LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

 

 

*- niepotrzebne skreślić  

 

W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel nieruchomości  jest  zobowiązany  złożyć nowe 

oświadczenie w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany 

 

 

 

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

                 Data                                                                                                         (czytelny podpis)

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA 

NIERUCHOMOŚCI 

 

 

NUMER TELEFONU 

 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI I NUMER 

EWIDENCYJNY (geodezyjny) DZIAŁKI 

 

 

 

 
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

NIERUCHOMOŚĆ 

 
 

 

NIERUCHOMOŚĆ 

WYPOSAŻONA JEST W: 

ZBIORNIK 

BEZODPŁYWOWY (SZAMBO) TAK / NIE* 

PRZYDOMOWĄ 
OCZYSZCZALNIĘ 
ŚCIEKÓW 

TAK / NIE* 

 
SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH 

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO GMINNEJ SIECI KANALIZACYJNEJ TAK NIE* 

DANE TECHNICZNE: ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej) 
 
POJEMNOŚĆ (m3) 
TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 
(np. kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, betonowy) 

 

TYP PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚIEKÓW  

(np. 1. mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym, 
2. mechaniczno-biologiczna z odprowadzeniem do wód, 
3. mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym, 
4. mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód, 5. inna...), 

przepustowość (m3 /dobę), odbiornik ścieków oczyszczonych (np. 

grunt - drenaż rozsączający, rów melioracyjny, inny) 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO? 

(jeżeli TAK podać: datę zawarcia umowy, nazwę i adres firmy 

świadczącej usługę wywozu nieczystości) 

TAK  NIE* 
 

 CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 

ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/ 

CZĘSTOTLIWOŚĆ USUWANIA OSADU 

ŚCIEKOWEGO (ile razy w ciągu roku) 

 
ILOŚĆ WYWIEZIONYCH 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

(m3/miesiąc/rok). W przypadku 

oczyszczalni ścieków podać ilość 

wywiezionego osadu w ciągu roku. 

 

 



Pouczenie 

 
Wójt Gminy Rychliki informuje, iż zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2020, poz. 1439 z póżn. zm.) gminy mają 

obowiązek prowadzenia ewidencji prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) na 

nieczystości płynne oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W związku z powyższym Wójt Gminy Rychliki w z y w a mieszkańców do wypełnienia 

oświadczenia o posiadaniu zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków 

lub jego braku i dostarczenie do Urzędu Gminy w Rychlikach. 

W   przypadku   niezłożenia   oświadczenia   Wójt   Gminy  R y c h l i k i   będzie   zobowiązany do 

przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Jednocześnie  

informujemy,  że  w  przypadku  przeprowadzenia  kontroli  posiadanych  zbiorników bezodpływowych 

będą sprawdzane rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. 

 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Rychliki reprezentujący Gminę 

Rychliki w Rychlikach (dalej jako „Gmina”), Rychliki 86, 14-411 Rychliki. 

2. Na stanowisko Inspektora Ochrony Danych został wyznaczony Pan Mateusz Zajączkowski, z którym 

można się kontaktować pisemnie – za pomocą poczty tradycyjnej na adres Urząd Gminy Rychliki, 14-

411 Rychliki 86, poczty e-mail: iod@rychliki.pl, lub pod nr tel. (58) 580 08 30. 

3. Przetwarzamy Państwa dane osobowe takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, informacje o 

stanie majątkowym itd.. 

4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu realizacji obowiązków i zadań 

wynikających z przepisów prawa dotyczących działalności samorządu terytorialnego. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych 

na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie realizacji zobowiązań 

wynikających z zawartych umów oraz podmioty świadczące usługi pocztowe, jak również podmioty 

świadczące działalność płatniczą. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji obowiązków i zadań ustawowych będą 

przechowywane przez czas określony w przepisach poszczególnych aktów prawnych. 

7. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów, 

będą przechowywane przez czas przewidziany przepisami prawa podatkowego dotyczącego 

przechowywania dokumentów rachunkowych oraz przez czas przedawnienia roszczeń ze wskazanych 

umów.   

8. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu. 

11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza obszar Unii Europejskiej. 

 

mailto:iod@rychliki.pl

