Lgota Wielka, dnia …………………………

GMINA Lgota Wielka
ul. Radomszczańska 60
97-565 LGOTA WIELKA
ZGŁOSZENIE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DO
EWIDENCJI GMINNEJ

Podstawa prawna

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 )
(W związku z obowiązkiem ewidencjonowania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, wynikający z art. 3 ust.
3 ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości I porządku w gminach)

Składający

Właściciele nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach zamieszkujący na terenie Gminy Lgota Wielka
Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 60, 97-565 Lgota Wielka

Miejsce składania

A. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA ZGŁOSZENIA
Rodzaj podmiotu

(zaznaczyć właściwy kwadrat)

właściciel nieruchomości

współwłaściciel

najemca, dzierżawca

użytkownik wieczysty

Zarządca
nieruchomości
Inny (jaki)………………
wspólnej
B.
DANE
IDENTYFIKACYJNE
PODMIOTU
ZGŁASZAJĄCEGO
UŻYTKOWANIE
BEZODPŁYWOWEGO (SZAMBA) LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
osoba fizyczna

Imię i nazwisko

PESEL

osoba prawna

(dot. osób fizycznych)

(dot. osób fizycznych)

/ pełna nazwa

NIP / REGON

jednostka
organizacyjna
osobowości prawnej

ZBIORNIKA

nieposiadająca

(dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)

( dot. osób prawnych i jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej

C. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
Kraj

Województwo

Gmina

Ulica

Miejscowość

Powiat
Nr domu

Kod pocztowy / poczta

Nr lokalu

Nr telefonu*

D. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ USYTUOWANY JEST ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY (SZAMBO)
LUB PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
Miejscowość
Kod pocztowy
Poczta
Nr domu

Nr lokalu

Nr ewidencyjny działki

E. DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej)

Pojemność:
Wydajność:
Typ przydomowej oczyszczalni
3
3
…………………..m
………………….m
……………………………………
Technologia wykonania zbiornika (zaznaczyć właściwy kwadrat)
kręgi betonowe
metalowy
poliestrowy
inny
Termin oddania do użytku zbiornika bezodpływowego /
……………………………………………

uruchomienia oczyszczalni
F. UMOWA Z FIRMĄ NA OPRÓŻNIANIE NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH I OSADU ZE ZBIORNIKA
BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW (zaznaczyć właściwy kwadrat)
NIE
TAK


Data zawarcia umowy ………-……….-………



Nazwa i adres firmy świadczącej usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystosci
ciekłych:

…………………………………………………………………………………………………………..


Częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego – jeden raz na:
miesiąc

kwartał

rok

……………….

Ilość wywożonych nieczystości ciekłych: ……………..m3
Data ostatniego wywozu nieczystosci ciekłych / osadu: ………-………….-…………..r.
G. POPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ ZGŁOSZENIE
Data

Podpis/y (pieczęć) właściciela nieruchomości/osoby/osób reprezentujących właściciela
nieruchomości

Adnotacje urzędowe:

POLA JASNE WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚĆI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB
NIEBIESKIM KOLOREM

*-

pola nie wymagane do wypełnienia

1. Administratorem Pana/Pani danych jest Wójt Gminy Lgota Wielka.
2. Wójt Gminy Lgota Wielka wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail wskazany
w BIP.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku ciążącego na administratorze (art.6 ust.1 lit c RODO) .
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa .
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że przepis prawa to przewiduje. 6. Pani/Pana dane będą
przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym spisie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020
r. ,poz. 164.) i przepisami wykonawczymi tej ustawy .
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania ( jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody przed jej cofnięciem ).
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia do organu nadzorczego ( Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ) , gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie Danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO .
9. Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. z U. 2020 r.,
poz. 1439) Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i
przydomowych oczyszczalni ścieków. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji, gdy przesłanką
przetwarzania danych osobowych jest przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c,e RODO).
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCALNI ŚCIEKÓW
W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Lgota Wielka ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej
oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej na bieżąco po odbiorze nieruchomości. Druki zgłoszenia dostępne

są w Urzędzie Gminy w Lgocie Wielkiej (pokój nr 4) oraz na stronie BIP www.lgota.i-bip.pl w zakładce => Wzory druków. Wypełnione druki
prosimy składać do Urzędu Gminy w Lgocie Wielkiej(pok. nr 4) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Lgocie Wielkiej ul. Radomszczańska 60,
97-565 Lgota Wielka. Podstawa prawna : art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439).
KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Informuje się, ze Gmina Lgota Wielka ma obowiązek kontroli zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków na terenie Gminy. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 i ust. 5a oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439).
Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.
1439)- Wójt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli stosuje się przepisy art. 379 i 380 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2020 poz. 1219 z późn. zm.).

