
Urząd Miasta Wojcieszów

ul. Pocztowa 1

59-550 Wojcieszów

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 
(SZAMB) i/lub PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA
NIERUCHOMOŚCI

ADRES NIERUCHOMOŚCI
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH
POSESJĘ

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI*

POJEMNOŚĆ (m3)

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA
( kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy,
zalewane betonem etc.)

TYP PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI
( -mechaniczno – biologiczna z drenażem
rozsączającym
-mechaniczna (odstojnik) z drenażem
rozsączającym
-inna (jaka)
CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ
NA OPRÓŻNIANIE TAK NIE
ZBIORNIKA/OSADNIKA?

DATA ZAWARCIA UMOWY

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ
USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI
PODAĆ ILOŚĆ I CZĘSTOTLIWOŚĆ
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA (m3 / tydzień,
miesiąc lub rok).
W  PRZYPADKU  OCZYSZCZALNI PODAĆ
ILOŚĆ I CZĘSTOTLIWOŚĆ WYWOŻONEGO
OSADU

DATA OSTATNIEGO WYWOZU
NIECZYSTOŚCI

* - niepotrzebne skreślić

………......……………………..
Podpis właściciela

Wypełniony druk prosimy złożyć w terminie do  28.02.2023 r.:

• osobiście w Urzędzie Miasta Wojcieszów – pokój nr 3

• drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów



Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania 
ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku  braku  zgłoszenia  nieruchomości  do  gminnej  ewidencji  zbiorników bezodpływowych
oraz  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  zostanie  ona  skontrolowana  w  zakresie  sposobu
postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie  informujemy,  iż  osoby  które  nie  mają  jeszcze  podpisanych  umów  na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków
powinny to uczynić niezwłocznie.

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 Burmistrz Miasta Wojcieszów z siedzibą w Wojcieszowie (59-550) przy ulicy Pocztowej 1. 
Z  administratorem  można  skontaktować  się  mailowo:  miasto@wojcieszow.pl lub  pisemnie  na  adres  siedziby  administratora.
Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@wojcieszow.pl . 
Dane przetwarzane są w celu ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych (szamb) i/lub przydomowych oczyszczalni ścieków, na
podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  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.wojcieszow.pl .
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