
 

 

ANKIETA 
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE ANKIETY I DOSTARCZENIE DO URZĘDU GMINY W GORZKOWIE  
ul. Główna 9  lub za pośrednictwem poczty na adres: Gorzków-Osada, ul. Główna 9, 22-315 Gorzków 

 
DANE IDENTYFIKACYJNE 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI* 
Imię i Nazwisko 
 
 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI 
 
 
 

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 
POSESJĘ 
 

 

PODPIĘCIE DO SIECI KANALIZACYJNEJ** 
TAK / NIE 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO – OCZYSZCZALNI 
POJEMNOŚĆ (m3) 
 
 

 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, 
zalewane betonem etc). W przypadku 
przydomowej oczyszczalni ścieków proszę 
załączyć certyfikat. 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ 
NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA? TAK / NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY  

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 
USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI. 
 

 

PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA 
ZBIORNIKA (m3 / tydzień, miesiąc lub rok).  
W przypadku oczyszczalni podać ilość 
wywożonego osadu. 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU 
NIECZYSTOŚCI 
 

 

 
* przez właściciela nieruchomości w myśl art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

 i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm) rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 
wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością. 

** w przypadku zaznaczenia odpowiedzi TAK proszę przejść do pozycji podpis właściciela. 
 
                                
          
 
             …………………………. 
          Data i podpis właściciela



GMINA 
GORZKÓW 

ul. Główna 9 
22-315 Gorzków-Osada 

                                                                                                                                                                                                                                                              

  

 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Gorzków z siedzibą: ul. Główna 9, 22-315 
Gorzków, e-mail: gmina@gorzkow.eu, tel.:84 683 81 56, reprezentowana przez Wójta. 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu e-mail: rodo@gorzkow.eu lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będę przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu 
ewidencji szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, jak również na podstawie art. 6 ust. 
1 lit. c) RODO w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. 
zm.). 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą 
podlegać profilowaniu. 

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 
prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO); 

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie niemożliwością ich ewidencjonowania. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także organom uprawnionym na 
podstawie przepisów prawa. 
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