
 
 

 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

(SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) Burmistrz Miasta Kock jest 

zobowiązany do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych 

oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie gminy. Niniejsze oświadczenie jest traktowane jako 

zgłoszenie do tego rejestru. W przypadku jego niezłożenia burmistrz będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadania zbiornika na nieczystości płynne. 

Podczas kontroli będą sprawdzane również umowy i rachunki potwierdzające wywóz nieczystości 

płynnych. 
 

INFORMACJA WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI 
 

Imię i nazwisko/ nazwa ………………………………………………………………………………… 

Adres nieruchomości/siedziby …………………………………………………………….………….. 

Nr ewidencyjny działki ………………………………. Liczba osób zamieszkujących posesję……... 

I. Ścieki odprowadzam do: (zaznaczyć właściwy kwadrat i wypełnić brakujące dane) 

 

□ Sieci kanalizacyjnej 

□ Zbiornika 

bezodpływowego 

 

Pojemność 

(m
3
)……………………………………………………………………. 

Technologia wykonania zbiornika (zaznacz właściwe): 

□ Betonowy, 

□ Poliestrowy, 

□ Metalowy, 

□ Inny………………………………………… 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości płynnych 

…………………………………………………….. 

Częstotliwość opróżniania zbiornika (m
3
/rok) 

……………………………………………………… 

□ Przydomowej 

oczyszczalni ścieków 

Pojemność (m
3
) ………………………………………………

… 

Przepustowość (m
3
/dobę) ………………………………………………

…. 

Typ oczyszczalni ………………………………………………

…. 

Data ostatniego wywozu nieczystości płynnych 

…………………………………………………………

…. 

Częstotliwość opróżniania zbiornika (m
3
/rok) 

………………………………………………………

…… 
 

II. Posiadam: (dane do celów statystycznych, proszę zaznaczyć właściwy kwadrat) 

1. ❑ przyłącze do sieci wodociągowej 6.❑  własne ujęcie wody (studnia) 

2. ❑ kompostownik  
    

3. ❑ kolektory słoneczne  
    

4. ❑ panele fotowoltaiczne  
    

5. ❑ pompę ciepła  

 
 

Wypełnione oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Kocku, 21-150 Kock,  ul. Jana 

Pawła II 29 – pokój nr 12 lub przesłać e- mailem na adres zgkim@kock.pl, bądź pocztą 

tradycyjną w terminie do 30 czerwca 2020 r. 

 

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

w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 

 

mailto:zgkim@kock.pl


 
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych: 

 

W związku z przekazywaniem danych osobowych informujemy, że:  
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Kocka, z którym kontakt jest możliwy pod adresem ul. 

Jana Pawła II 29, 21-150 Kock bądź adresem mailowym: kock@kock.pl. 
2. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich 

przetwarzaniem może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez email:p.slawicka@pcat.pl 
lub pisemnie na adres siedziby Administratora. 

3. Państwa dane będziemy przetwarzać w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 
lit. C RODO) wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 roku w 
celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 
Kock.  

4. Państwa dane możemy przekazać usługodawcom wykonującym zadania na zlecenie  Administratora w ramach 
świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów  informatycznych. 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów dla których zostały zebrane, 
a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, zgodnie z obowiązującą w Urzędzie instrukcją kancelaryjną. 

6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 
1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych; 
3) ograniczenia przetwarzania danych; 
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku powzięcia informacji o 
niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 
2, 00-193 Warszawa). 

7. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe 
będzie wykonywanie ww. zadań Administratora. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będę przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek 
decyzji i nie będą profilowane. 

 
 

   Oświadczenie: 
  

1) oświadczam, że podane dane osobowe są zgodne z prawdą;  
2) zapoznałem (am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania 

danych osobowych oraz o prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………       …….…………………………………………… 
 
(miejscowość i data)          (podpis)
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