
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (SZAMB) oraz przydomowych
oczyszczalni ścieków eksploatowanych na terenie Gminy Tuszyn

Podstawa prawna: Zgłoszenie dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych

oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Tuszyn 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 2022 r., poz. 2519).

Prawidłową odpowiedź zaznaczyć X.

WYPEŁNIAJĄCY 

Właściciel 
nieruchomości

Użytkownik Inna forma użytkowania (np. podmioty 
władające nieruchomością)

1. Dane adresowe nieruchomości:

a) Województwo  ………………………………………… e) Powiat ………………………………………………….

b) Gmina  ………………………………………………… f) Miejscowość…………………………………………....

c) Ulica   …………………………………………………. g) Nr budynku  ________________

d) Kod pocztowy      ______-__________ h) Obręb i nr działki ewidencyjnej ……………………….
…………………………………………………………….

2. Dane właściciela (wypełnić adres jeśli adres wypełniającego jest inny niż adres nieruchomości).

a) Imię ……………………………………………………. g) Nazwisko ………………………………………………

b) Województwo  ……………………………………….... h) Powiat ………………………………………………….

c) Gmina  ………………………………………………... i) Miejscowość ……..…………………………………....

d) Ulica   …………………………………………………. j) Nr budynku  ________________

e) Kod pocztowy      ______-__________ k) Obręb i nr działki ewidencyjnej ……………………….
…………………………………………………………….

f)  
➢ Ilość osób zamieszkujących nieruchomość _____

➢ Ilość zameldowanych osób _______

l) Rodzaj budynku (mieszkalny/rekreacyjny/mieszkalno-
rekreacyjny/inny (jaki?)) 
…………………………………………………………….

3. Rodzaj odbiornika nieczystości ciekłych pochodzących z nieruchomości (zaznaczyć wszystkie prawidłowe 

odpowiedzi):

Prawidłową odpowiedź zaznaczyć X.

Bezodpływowy 
zbiornik na ścieki
(szambo)

Przydomowa 
oczyszczalnia 
ścieków

Sieć kanalizacji 
sanitarnej

Toaleta 
działkowa
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4. Pozyskiwanie zasobów wodnych (zaznaczyć wszystkie prawidłowe odpowiedzi):

Prawidłową odpowiedź zaznaczyć X.

Woda z sieci 
wodociągowej

Woda przydatna do spożycia z 
ujęcia własnego (studnia)

Woda nieprzydatna 
do spożycia z ujęcia 
własnego (studnia)

5.  Dane  i  parametry  techniczne  zbiornika  bezodpływowego  (nie  dotyczy  posiadaczy  przydomowej

oczyszczalni ścieków oraz osób przyłączonych do sieci kanalizacji sanitarnych):

Prawidłową odpowiedź zaznaczyć X.

a) Pojemność zbiornika [m3]

b) Liczba zbiorników [szt.]

c) Konstrukcja zbiornika  zbiornik jednokomorowy

 zbiornik dwukomorowy

 zbiornik trzykomorowy

 inna (jaka?) ………………………………..

d) Technologia wykonania zbiornika  poliestrowy

 kręgi betonowe

 metalowy

 zalewany betonem

 inny materiał (jaki?) ………………………...

e) Rodzaj uszczelnienia dna zbiornika  masa betonowa

 materiał ceramiczny

 inny materiał (jaki?) ………………………

 brak 

f) Częstotliwość opróżniania zbiornika [m3/czas]   ………….. [m3/tydzień]

 ………….. [m3/miesiąc]

  ………….. [m3/kwartał]

  ………….. [m3/rok]

g) Czy została podpisana umowa z firmą na wywóz 
nieczystości ciekłych? JEŚLI TAK TO KIEDY 
[dzień/miesiąc/rok]?

 TAK  ______/_______/________

 NIE

h) Nr umowy

i) Nazwa i adres firmy świadczącej usługę opróżniania 
zbiornika

j) Data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych 
[dzień/miesiąc/rok]

   ______/_______/________

k) Nr ostatniej faktury (za wykonaną usługę)
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6.  Dane  i  parametry  techniczne  przydomowej  oczyszczalni  ścieków  (nie  dotyczy  posiadaczy

bezodpływowych  zbiorników  na  ścieki  oraz  osób  przyłączonych  do  sieci  kanalizacji

sanitarnych):

Prawidłową odpowiedź zaznaczyć X.

a) Pojemność oczyszczalni [m3]

b) Liczba oczyszczalni (szt.)

c) Przepustowość oczyszczalni [m3/d]

d) Rodzaj przyjmowanych ścieków  bytowe

 przemysłowe

 komunalne

 inne (jakie?) ………………………………..

c) Konstrukcja oczyszczalni ścieków  zbiornik jednokomorowy

 zbiornik dwukomorowy

 zbiornik trzykomorowy

 inna (jaka?) ………………………………..

d) Technologie wykonania oczyszczalni  poliestrowy

 kręgi betonowe

 metalowy

 zalewany betonem

 inny materiał (jaki?) ………………………...

e) Typ przydomowej oczyszczalni ścieków  biologiczna (np. osad czynny, złoże biologiczne)

 mechaniczna (osadnik gnilny)

 biologiczno-mechaniczna

 inny typ ……………………………………..

f) Data uruchomienia oczyszczalni [dzień/miesiąc/rok]                   ______/_______/________

g) Częstotliwość opróżniania osadu z oczyszczalni 
[m3/czas]

  ………….. [m3/miesiąc]

  ………….. [m3/kwartał]

 ……………[m3/pół roku]

  ………….. [m3/rok]

h) Czy została podpisana umowa z firmą na wywóz 
osadów ściekowych pochodzących z oczyszczalni? 
JEŚLI TAK TO KIEDY [dzień/miesiąc/rok]?

 TAK  ______/_______/________

 NIE

i) Nr umowy

j) Nazwa i adres firmy świadczącej usługę opróżniania 
zbiornika oczyszczalni

k) Data ostatniego wywozu osadu [dzień/miesiąc/rok]
   ______/_______/________
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l) Nr ostatniej faktury (za wykonaną usługę)

m) System odprowadzania oczyszczonych ścieków  drenaż rozsączający 

 rów melioracyjny

 studnia chłonna

 zbiornik wodny

 inny (jaki?) …………………………..

n) Czas funkcjonowania oczyszczalni  cały rok

 okresowo (jak?) ……………….

Potwierdzam zgodność powyższych danych
Jestem świadomy odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego oświadczenia.  Klauzula  ta  zastępuje  pouczenie
organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.

…………………………………                                                                           ……………………………...
Miejscowość i data wypełnienia zgłoszenia                                                               Podpis wypełniającego
 

POUCZENIE
W  przypadku  nie  złożenia  zgłoszenia  do  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych  oraz  przydomowych
oczyszczalni ścieków Burmistrz Miasta w Tuszynie będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli  posesji
w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne!

Zgodnie  z  art.  3  ust.  3  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  
w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519.) Gminy prowadzą ewidencję:

• 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;

• umów  zawartych  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  w  celu  kontroli
wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy; 

• aktualnych informacji wskazanych w ust. 5. 
Zgodnie z art. 5 ust. 2 Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 

przyłączenie  nieruchomości  do  istniejącej  sieci  kanalizacyjnej  lub,  w  przypadku  gdy  budowa  sieci
kanalizacyjnej  jest  technicznie  lub ekonomicznie  nieuzasadniona,  wyposażenie  nieruchomości  w zbiornik
bezodpływowy  nieczystości  ciekłych  lub  w  przydomową  oczyszczalnię  ścieków  bytowych,  spełniające
wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest
obowiązkowe,  jeżeli  nieruchomość  jest  wyposażona  w  przydomową  oczyszczalnię  ścieków  spełniającą
wymagania określone w przepisach odrębnych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych,
oraz  właściciele  nieruchomości,  którzy  nie  są  obowiązani  do  ponoszenia  opłat  za  gospodarowanie  odpadami
komunalnymi  na  rzecz  gminy,  wykonując  obowiązek  określony  w  art.  5  ust.  1  pkt  3b,  są  obowiązani
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub
przedsiębiorcę  posiadającego  zezwolenie  na  prowadzenie  działalności  w zakresie  opróżniania  zbiorników
bezodpływowych  lub  osadników  w  instalacjach  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  i  transportu  nieczystości
ciekłych.

W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, właściciel jest obowiązany złożyć nowe oświadczenie
w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany!
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
Niniejszą  informację  otrzymała  Pani/Pan  w  związku  z  obowiązkami  określonymi  w  art.  13  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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).

Administrator 
danych 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Gmina  Tuszyn,  z  siedzibą  
w Tuszynie, 95-080 Tuszyn, ul. Piotrkowska 2/4; 
Z administratorem możesz skontaktować się:
-  telefonicznie + 48 (42) 614-34-26 wew. 38
- droga mailową: tuszyn@tuszyn.info.pl;
- listownie na adres Administratora.

Inspektor Ochrony Da-
nych 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który
nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych w zakresie  działania  Administratora  Danych,  a także przysługujących
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z IOD w następujący sposób:
- telefonicznie +48 42 614-34-26 wew. 28;
- drogą mailową: iod@tuszyn.info.pl;
- listownie na adres Administratora.

Cele przetwarzania da-
nych 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  w związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie art. 3 ust. 3 z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz., 2519) w zw. z
art. 6  ust. 1.

Podstawa prawna prze-
twarzania 

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe  w związku z obowiązkiem prowadzenia ewidencji
zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków, na podstawie art. 3 ust. 3 z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz., 2519) w zw. z
art. 6  ust. 1.oraz  art. 7 ust.1, pkt. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
Jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa – będziemy je przetwarzać
na podstawie Pani/Pana zgody. 

Okres 
przechowywania danych 

Pani/Pana  dane  będą  przetwarzane  przez  Urząd  Miasta  w  Tuszynie  zgodnie  
z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach przez
okres:
-   5 lat od początku roku następującego po roku, w którym sprawa została zakończona, chyba że prze-
prowadzona ekspertyza właściwego archiwum państwowego zmieni kwalifikację archiwalną dokumen-
tacji

Odbiorcy danych Pani/Pana dane zostaną udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Do-
datkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora
w ramach świadczenia usług.  W szczególności odbiorcami do których mogą być przekazane Pani/a
dane będą strony i  uczestnicy postępowania lub organy właściwe do załatwienia wniosku na mocy
przepisów prawa, którym Administrator przekazał wniosek. 

Prawa związane
z 

przetwarzaniem danych
osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

-  prawo dostępu do danych osobowych art. 15 RODO, 

-  prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych art. 16 RODO, 

-  prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych art. 18 RODO. 

-  w zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, na podstawie art.17 RODO; 

Aby skorzystać z powyższych praw, można skontaktować się z naszym IOD. 

Prawo wniesienia skargi Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Obowiązek podania da-
nych 

Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, konse-
kwencją nie podania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku lub wszczęcie postępowania
z Urzędu.  

Zautomatyzowane prze-
twarzanie Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.

……………………………………………..
Zapoznałam/em się z informacją RODO
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