
ANKIETA 

NA POTRZEBY EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych 

(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na 

terenie Gminy Międzylesie,  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. 2022 r., poz.1297).   

 

Wypełnioną ankietę należy przesłać na adres email tut. Urzędu: urzad@miedzylesie.pl lub złożyć w sekretariacie 

Urzędu – pokój nr 7, bądź przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Międzylesie, plac Wolności 1, 57-

530 Międzylesie, w terminie nie później niż do dnia 30 kwietnia 2023 r.  

 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

Właściciel nieruchomości 

(Imię i nazwisko/Nazwa firmy) 
 

Adres nieruchomości  

Numer telefonu kontaktowego   

Liczba osób zamieszkujących posesję  

Ścieki odprowadzam do: 

   zbiornika bezodpływowego (szamba) 

  przydomowej oczyszczalni ścieków 

  sieci kanalizacji sanitarnej 

  nie posiadam żadnego z powyższych 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO/OCZYSZCZALNI 

PRZYDOMOWEJ 

Pojemność (m3) 
 

 

Technologia wykonania zbiornika  

(kręgi betonowe, zbiornik metalowy, zbiornik poliestrowy, 

betonowy, itp.) 

Typ przydomowej oczyszczalni ścieków (drenażowa 

biologiczna, itp.) 

 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie 

zbiornika bezodpływowego / osadnika z 

przydomowej oczyszczalni? 

 TAK  NIE 

Data zawarcia umowy   

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu 

nieczystości ciekłych 
 

Podać częstotliwość opróżniania 

zbiornika/oczyszczalni    

(np. raz na miesiąc, raz na pół roku, raz na rok) 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych  

Ilość wywiezionych nieczystości ciekłych 

(m³/miesiąc/rok) 
 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia." 

 

 

..........................................................                 .................................................................................... 

Data                                                                  Podpis właściciela nieruchomości 

 

 



 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami 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) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako 

„RODO”, informujemy, że: 

Administratorem  danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie z siedzibą w Międzylesiu, Plac Wolności 1 zwany dalej ADO. 
Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków umożliwiających wykonywanie pracy ADO. 

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody. 

Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem. 
W celu realizacji zadań statutowych, ADO wykonuje je na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przetwarza w granicach prawa. 

ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków. 

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w 
związku z wykonywanymi zadaniami ADO. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. 
Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. 

Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marcin Tynda email: iod@efigo.pl 

zgody. 
Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem. 

W celu realizacji zadań statutowych, ADO wykonuje je na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przetwarza w granicach prawa. 

ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków. 

Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym organom w 

związku z wykonywanymi zadaniami ADO. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00. 

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu. 
Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marcin Tynda email: iod@efigo.pl 

 

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z powyższym i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych. 

 ................................................  

               (data i podpis ) 


