..........................., dnia ….....................

Urząd Gminy w Rudnej
Plac Zwycięstwa 15
59 – 305 Rudna
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMBA) i/lub
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW*
WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI/
UŻYTKOWNIK/
INNA FORMA UŻYTKOWNIKA*
ADRES NIERUCHOMOŚCI
LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ
BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI
KANALIZACYJNEJ*

TAK

NIE

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI*
/dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej/
POJEMNOŚĆ (m3)
TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA (kręgi
betonowe, metalowy, poliestrowy, zalewane betonem
etc.) lub TYP PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI
CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA
OPRÓŻNIENIE ZBIORNIKA?*

TAK

NIE

DATA ZAWARCIA UMOWY
NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ
USŁUGĘ WYWOZU NIECZYSTOŚCI.
PODAĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA (m3 /
tydzień, miesiąc lub rok). W przypadku oczyszczalni
podać ilość wywożonego osadu.
DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI.
*- niepotrzebne skreślić
1. Zgodnie z art. 152 ust. 4 Ustawy Ochrony Środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli
organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w
drodze decyzji.
2. Zgodnie z art. 152 ust. 5 Ustawy Ochrony Środowiska instalację, o której mowa, objętą obowiązkiem zgłoszenia w
okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w
którym została ona objęta tym obowiązkiem.
…...................................................................…
Podpis właściciela

Informacja o przetwarzaniu danych znajduje się na odwrocie strony.

Informacja o przetwarzaniu danych dla osób wnioskujących
Administrator danych

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych

Wójt Gminy Rudna, z siedzibą przy Pl. Zwycięstwa 15, 59-305
Rudna
iod@rudna.pl, 728706901, 667941610

Cele przetwarzania

Podstawa prawna

Przyjęcie zgłoszenia

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w zw.:

Czas
przechowywania

o wpisanie do ewidencji zbiorników
• art. 3 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 13
bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
ścieków
porządku w gminach

Archiwizacja danych

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO tj.
przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze w zw. z
ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach

Odbiorcy

1. Podmioty z którymi administrator zawarł umowy
powierzenia:
• NSI Sp. Z O.O., Głogów, 67-200, Ul. Wierzbowa 7,

5 lat

5 lat

5 lat

• Prawo żądania dostępu do danych
• Prawo żądania sprostowania danych
Przysługujące Pani/Panu prawa

• Prawo żądania usunięcia danych
• Prawo żądania ograniczenia przetwarzania
• Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd
Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa

Obowiązek podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z
przepisów prawa i jest niezbędne do przyjęcia zgłoszenia.

