
    , dnia              

 

Urząd Gminy Cisna 

38-607 Cisna 49 

 

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY CISNA 

- ZGŁOSZENIE DO OBOWIĄZKOWEJ EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

ORAZ WERYFIKACJA PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH 

Uzyskanie  poniższych  informacji  służy  do  sporządzenia  przez  Gminę Cisna obowiązkowej ewidencji  

zbiorników  bezodpływowych  (szamb)  służących do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz  

przydomowych  oczyszczalni  ścieków, wynikającej z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.) 

a także weryfikacji przyłączy kanalizacyjnych. 
 

Adres nieruchomości:                                   

Właściciel nieruchomości/użytkownik:          

                                                          

Adres zamieszkania:             

                                                            

Telefon:       e-mail:                               
 

1 
Sposób postępowania z 

nieczystościami ciekłymi / ściekami * 

Nieczystości ciekłe gromadzone  

w zbiorniku bezodpływowym 
 

WŁASNOŚĆ 
 

WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

Nieruchomość jest wyposażona  

w przydomową oczyszczalnię ścieków 
 

WŁASNOŚĆ 
 

WSPÓŁWŁASNOŚĆ 

Nieruchomość jest wyposażona  

       w przyłącz do kanalizacji gminnej 

Brak odbiornika nieczystości płynnych 

2 

Jeśli na terenie posesji prowadzone 

są usługi gastronomiczne  

to czy zainstalowany jest separator 

tłuszczy? * 

Tak – separator podzlewowy 

Tak – separator podziemny 

Nie 

Nie dotyczy 



3 

Liczba osób korzystających z instalacji**: 

Liczba mieszkańców  

Liczba pracowników  

Liczba miejsc noclegowych  

Liczba miejsc w restauracji  

*  - zakreślić „x” przy właściwym polu 

** - wypełnić odpowiednią rubrykę 

 

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego (szamba), przydomowej oczyszczalni ścieków  

lub przyłącza kanalizacyjnego. 

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (SZAMBO) 

1 

Technologia wykonania zbiornika 

bezodpływowego (kręgi betonowe, metalowy, 

poliestrowy, zalewany betonem, żelbetowy, 

technologia murowana) 

 

2 Rok wykonania zbiornika bezodpływowego  

3 Pojemność zbiornika bezodpływowego [m3]  

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW 

4 
Rok budowy przydomowej oczyszczalni 

ścieków 
 

5 Typ przydomowej oczyszczalni ścieków  

6 

Sposób odprowadzenia oczyszczonych 

ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków  

(np. rozsączanie do gruntu, do rowu, oczko 

wodne, itp.) 

 

 

7 

Czy jest podpisana umowa na wywóz 

nieczystości – jeśli tak proszę podać nazwę  

i adres firmy świadczącej usługę 
 

8 Data ostatniego wywozu nieczystości   

  

 
      
 (podpis właściciela)    



KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2, art. 14  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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Cisna, reprezentujący Gminę Cisna (adres: Cisna 49, 

38-607 Cisna, tel. kontaktowy:13 46 863 38; e-mail ugcisna@pro.onet.pl). 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem e-mail: 

inspektor@cbi24.pl lub na adres Administratora. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzenia  przez  Gminę Cisna ewidencji  zbiorników  

bezodpływowych  (szamb)  oraz  przydomowych  oczyszczalni  ścieków służących do gromadzenia 

nieczystości ciekłych wynikającej z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 2010) a także weryfikacji przyłączy 

kanalizacyjnych. 

4. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowią przepisy ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 6 ust. 1 lit. c) ww. 

Rozporządzenia. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy dla potrzeb której te dane zostały zebrane, 

a następnie będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w tym 

przepisów archiwalnych trwający co najmniej 5 lat. 

6. Informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie będą one podlegały 

decyzjom, których wydanie opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, 

o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8. Odbiorcami Pani/Pana danych są: pozostałe strony postępowania, podmioty działające w postępowaniu na 

prawach strony, a także inni odbiorcy na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym udostępniono 

dane na podstawie umów powierzenia danych osobowych do przetwarzana. 

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. Konsekwencją 

niepodania danych jest brak możliwości rozpatrzenia sprawy. 

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem, 

 usunięcia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Jej danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 


