
OŚWIADCZENIE 

o posiadanym zbiorniku bezodpływowym (szambo)  

lub przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI  
imię i nazwisko 

  

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 

 

TELEFON 
 

 

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI / OBRĘB 

 

BUDYNEK PODŁĄCZONY DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ * 
TAK NIE 

 

CZĘŚĆ PONIŻEJ WYPEŁNIAJĄ WŁAŚCICIELE BUDYNKÓW,  

KTÓRE NIE SĄ PODŁĄCZONE DO SIECI KANALIZACYJNEJ 

 

1. Oświadczam, iż na terenie w/w działki, której jestem: * 

A) właścicielem                             

B) użytkownikiem wieczystym                  

C) inna forma dysponowania 

 

2. Do gromadzenia nieczystości ciekłych posiadam: * 

A) bezodpływowy (szczelny) zbiornik na ścieki – szambo 

B) przydomową oczyszczalnię ścieków                         

C) nie posiadam szamba ani przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI * 

 

POJEMNOŚĆ (m3)  

TECHNOLOGIA WYKONANIA (betonowe,  

z kręgów betonowych, zalewane betonem itp.)  

W przypadku przydomowej oczyszczalni proszę 

załączyć certyfikat. 

 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ 

NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA 

 

 

 

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 

USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

 

 

 

 
* otoczyć obwódką właściwą odpowiedź 

 



 

 

Potwierdzam zgodność danych zawartych na stronie 1. 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: RODO) 

informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Hyżne, 36-024 Hyżne; 

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Wójta Gminy Hyżne 

wynikających z przepisów ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888, z późn. zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

3)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania wskazanego  

w pkt 2, w tym przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego  

z przepisów prawa; 

4)  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez upoważnione w Urzędzie osoby; 

5)  odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych umów; 

6)  podanie danych osobowych jest obowiązkowe i umożliwi realizację ustawowych zadań Wójta oraz załatwienie 

inicjowanych przez Panią/Pana spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie skutkować niezałatwieniem 

sprawy; 

7)  przysługuje Pani/Panu prawo do: 

- żądania dostępu do danych osobowych na podstawie art. 15 RODO, 

- sprostowania swoich danych na podstawie art. 16 RODO, 

- ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO oraz ich usunięcia po ustaniu okresu 

przechowywania, w myśl obowiązujących przepisów; 

8)  przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jednak 

pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana sprzeciwu wobec przetwarzania danych musi być zgodne z przepisami 

prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie; 

9)  przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia swoich danych, jednak pozytywne rozpatrzenie Pani/Pana prawa 

o przeniesienia Pani/Pana danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się 

przetwarzanie; 

10)  Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym 

profilowaniu; 

11)  Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską  

i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości czy pytań w zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesie 

prowadzonego postępowania administracyjnego oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych 

osobowych może się Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Hyżne e-mailowo: 

inspektor@cbi24.pl. 

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy, przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia 

skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

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

w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 

 

 

………………………….       …………………….…………………………. 
                 data             czytelny podpis 
 

Pouczenie 

Wójt Gminy Hyżne informuje, że 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 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia 

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

ścieków. W przypadku niezłożenia oświadczenia Wójt Gminy Hyżne będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli 

posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne. Podczas kontroli będą sprawdzane umowy oraz 

rachunki potwierdzające wywóz nieczystości płynnych. 


