
ANKIETA 

NA POTRZEBY EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie w zakresie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Bolesławiec, 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 2022 r. poz. 1297 ze zm.). 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

Właściciel nieruchomości/użytkownik/  

inna forma użytkowania 
(Właściciel nieruchomości w myśl ustawy jest 

również współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz 

jednostki organizacyjne i osoby posiadające 

nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu a także 

podmioty władające nieruchomością) 

(Imię i nazwisko/Nazwa firmy) 

 

 

 

 

 

Adres nieruchomości  

Liczba osób zamieszkujących posesję  

Ścieki odprowadzam do: 

 zbiornika bezodpływowego (szamba) 

 przydomowej oczyszczalni ścieków 

 sieci kanalizacji sanitarnej 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWEJ  

Pojemność (m3)  

Technologia wykonania zbiornika  

(kręgi betonowe, zbiornik metalowy, zbiornik 

poliestrowy, zalewane betonem, itp.) 

 

 

 

Typ przydomowej oczyszczalni ścieków  

 mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym 

 mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem do wód 

 mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym 

 mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód 

 inna (jaka) …………………………………………… 

Czy jest podpisana umowa z firmą na 

opróżnianie zbiornika? 
  TAK   NIE 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 

wywozu nieczystości 
 

Częstotliwość opróżniania 

zbiornika/oczyszczalni w ciągu roku 
 

Data ostatniego wywozu nieczystości  
 

Potwierdzam zgodność powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

 

 

................................................................   .................................................................................... 
Data     Podpis właściciela/użytkownika nieruchomości 

 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a,  
59-700 Bolesławiec, pocztą elektroniczną: urzadgminy@gminaboleslawiec.pl lub listownie.  
 

Pouczenie i klauzula RODO – Verte



Pouczenie dla zgłaszającego  

1.  Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2022 r. poz. 1297 ze zm., zwanej dalej UCG) Gminy prowadzą ewidencję:  

1)  zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu 

rozwoju sieci kanalizacyjnej;  

2)  przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych 

osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;  

3)  umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli 

wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy; 

2. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a UCG właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku 

przez: 

• przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci 

kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik 

bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające 

wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest 

obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą 

wymagania określone w przepisach odrębnych;  

• gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;  

• pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w 

sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;  

3 .  W myśl art. 6 ust. 1 UCG właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości 

ciekłych obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystanie z tej usługi przez okazanie takiej 

umowy i dowodów uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów za tą usługę). 

4. Zgodnie z art. 10 ust. 2 UCG kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 UCG- 

podlega karze grzywny (do 2000 zł!) 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych) informuje się, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolesławiec z siedzibą w Bolesławcu,  

ul. Teatralna 1a, reprezentowana przez Wójta Gminy; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Gminy Bolesławiec, ul. Teatralna 1a, 59-700 Bolesławiec,  

tel. 75 732 32 21, kom. 605 255 789, e-mail urzadgminy@gminaboleslawiec.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Gminy na podstawie: 

- art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., 

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

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa;  

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, a po 

zrealizowaniu tych celów przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres wynikający z przepisów ustawy 

z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz Rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania oraz prawo 

żądania ograniczenia ich przetwarzania;  

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r.;   

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana do ich 

podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie naruszenie przepisów prawa i niewykonanie 

obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 

10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

mailto:urzadgminy@gminaboleslawiec.pl

