
Wieprz, dnia  ……….…….….….. 

 

Wójt Gminy Wieprz 

ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH                                                       

I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) 

ZGŁOSZENIE JEST OBOWIĄZKOWE, NALEŻY GO DOKONAĆ DO 15.03.2023 R. 
 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 

(UŻYTKOWNIK/NAJEMCA LUB INNA FORMA 

UŻYTKOWANIA)* 

 

 

……………………………………… 

 

……………………………………… 
(imię i nazwisko) 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 

 

 

 

 

NUMER TELEFONU 

 

 

NUMER EWIDENCYJNY DZIAŁKI 

 

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ 

 

 

NIERUCHOMOŚĆ PODŁĄCZONA JEST DO SIECI 

KANALIZACYJNEJ* 

 

 TAK 

 

 

 NIE 

 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/OCZYSZCZALNI 

Dotyczy wyłącznie nieruchomości niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej 

POJEMNOŚĆ (m³) 

 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 

(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane 

betonem itp. – typ przydomowej oczyszczalni ścieków) 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA 

BEZODPŁYWOWEGO/OCZYSZCZALNI* 

 

 TAK 

 

 

 NIE 

 

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ USŁUGI 

ASENIZACYJNE 

 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA 

BEZODPŁYWOWEGO ( m³/tydzień, miesiąc lub rok). 

W przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego 

osadu 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH 

 

*zaznaczyć właściwe 

 

………………………………………..…………… 
(podpis) 



 

W przypadku zmiany powyższych danych należy złożyć nowe oświadczenie w terminie 14 dni od daty 

nastąpienia zmiany. 

POUCZENIE 

Wójt Gminy Wieprz informuje, iż 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 2022r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek 

prowadzenia ewidencji: 

- zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu 

rozwoju sieci kanalizacyjnej, 

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

osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

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

gromadzonych w zbiorniku bezodpływowym lub osadów z przydomowej oczyszczalni ścieków, jest obowiązany 

do udokumentowania w formie umowy korzystanie z takich usług poprzez okazanie takiej umowy oraz dowodów 

uiszczania opłat za tę usługę (faktur, rachunków, paragonów itp.). 

W przypadku niezłożenia ww. druku Wójt Gminy Wieprz będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli  

posesji  w celu  ustalenia  posiadanego  zbiornika  na  nieczystości ciekłe. 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Zgodnie z 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), dalej RODO, informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Wieprz reprezentowany przez Wójta Gminy 

Wieprz ul. Centralna 5, 34-122 Wieprz. Mogą się Państwo z nim kontaktować w następujący sposób: listownie: 

34 – 122 Wieprz, ul. Centralna 5, telefonicznie: 33 875 51 23, elektronicznie: sekretariat@wieprz.pl. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych: listownie: 34 – 122 Wieprz, ul. Centralna 5, elektronicznie: iod.ug@wieprz.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), e) w celu realizacji zapisów ustawy 

z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności wynikającego z art. 

3 ust. 3 pkt. 1 i 2 obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych oraz w celu opracowania 

planu rozwoju sieci kanalizacyjnej. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom które pomagają nam realizować cel 

przetwarzania na podstawie umowy powierzenia lub podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.  

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

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, na jaki będzie istniał obowiązek prowadzenia 

ewidencji nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz 

przez czas związany z czynnościami archiwizacyjnymi zgodnie z rozporządzeniem w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt. 

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

ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

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

podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie określenie przez Wójta Gminy Wieprz, w drodze 

decyzji obowiązku uiszczania opłat za usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego. 

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