OŚWIADCZENIE
O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) LUB PRZYDOMOWEJ
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Właściciel:

…………………………………………………………………

Adres zamieszkania:

…………………………………………………………………

Nr ew. działki:

…………………………………………………………………

Liczba osób
zamieszkujących posesję :

…………………………………………………………………

Ja niżej podpisany(a) oświadczam, iż do gromadzenia nieczystości ciekłych z mojego
gospodarstwa domowego posiadam:
a) szczelny bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe o pojemności …............. m³
b) przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności ….................. m³/dobę.
Dane techniczne zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni:
Technologia wykonania zbiornika: …..........................................................................................
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane betonem, itp.)

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu nieczystości:..................................................
…...................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy: .................................................................................................................
Potwierdzam zgodność powyższych danych.

W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel jest obowiązany złożyć nowe
oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany.

………………….., dnia …..................2019 r.
…...........................................................
(czytelny podpis właściciela nieruchomości)

POUCZENIE
Zgodnie 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 2018 r. Nr 1454) Wójt, Burmistrz lub Prezydent obowiązany jest do
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
zlokalizowanych na terenie gminy.
Burmistrz Wielichowa zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli nieruchomości celem
sprawdzenia stanu faktycznego ze złożonym oświadczeniem.
Mając powyższe na uwadze, proszę właścicieli nieruchomości, którzy nie są przyłączeni do
sieci kanalizacji sanitarnej o wypełnienie druku oświadczenia i dostarczenie go do Urzędu
Miejskiego w Wielichowie, ul. Rynek 10, pokój nr 3. (Druk oświadczenia jest zamieszczony na
stronie internetowej Urzędu).

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016)
informuję, iż:
Administratorem danych osobowych jest Gmina Wielichowo – Urząd Miejski z siedzibą w
Wielichowie (64-050) przy ulicy Rynek 10. Z administratorem można skontaktować się
mailowo: urzad@wielichowo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. W urzędzie
miejskim wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można skontaktować się
poprzez email: iod@wielichowo.pl.
Dane przetwarzane są w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych wymaganej
przepisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).
Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych
osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów
prawa.
Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały
w klauzuli informacyjnej wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej:
www.wielichowo.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych” .

