
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 r., poz. 1439 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 

zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni 

ścieków. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższego zgłoszenia                             

i dostarczenie do Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich. 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

lub  

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI / 

UŻYTKOWNIK/ 

INNA FORMA UŻYTKOWANIA* 

  

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

  

  

POJEMNOŚĆ (m
3
) 

  

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ  

NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA? * 
TAK NIE 

PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPROŻNIANIA 

ZBIORNIKA (m
3 
/ tydzień, miesiąc lub rok) 

  

DATA OSTATNIEGO WYWOZU  

NIECZYSTOŚCI 

  

UWAGI 

(w przypadku posiadania wspólnego zbiornika 

bezodpływowego (szamba) lub przydomowej 

oczyszczalni ścieków wpisać dane 

współużytkownika) 

  

* niepotrzebne skreślić 

 

(data i podpis właściciela) 

DANE TECHNICZNE 

 ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 

/PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW* 

(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s. I ze zm.) - dalej: „RODO” 

informuję, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Banie Mazurskie (adres: ul. Konopnickiej 26 , 19-520 Banie 

Mazurskie, email: sekretariat@gminabaniemazurskie.pl, tel.: (87) 615 71 78, 615 71 79, fax : (87) 615 71 78). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Pana Macieja Żołnowskiego, z którym mogą się Państwo 

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

 

3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących                                   

na administratorze w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa. 

5. W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowy mogą być organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, 

w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 

6. Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem 

celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych na podstawie 

ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzeń 

wykonawczych zgodnie z nadaną dokumentacji kategorią archiwalną. 

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

a. Prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b. Prawo do żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 

c. Prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 

d. Prawo do żądania ograniczania przetwarzania danych osobowych; 

e. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

8. Powyższe prawa osoby będą realizowane po rozpatrzeniu wszystkich przesłanek i obowiązków ciążących na 

Administratorze jak i po pozytywnym zweryfikowaniu tożsamości osoby, która wystąpi o realizacje swoich 

praw. 

9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem o przetwarzaniu w Urzędzie Gminy w Baniach 

Mazurskich Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych to jest do Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania 

danych osobowych stanowi przepis prawa. 

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego. 

…………………………….. 

(data i podpis właściciela) 


