ANKIETA
EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
PROSIMY O DOKŁADNE WYPEŁNIENIE ANKIETY I DOSTARCZENIE DO URZĘDU GMINY W ŁUKOWICY W
GODZINACH PRACY URZĘDU tj. poniedziałek, wtorek, środa, piątek od 7³° do 15³° oraz w czwartek od 10°° do 18°° lub
przesłać drogą pocztową oraz elektroniczną (przesłać skanu ankiety na adres e-mali: gmina@lukowica.pl)

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?
DATA ZAWARCIA UMOWY

TAK / NIE

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.2010) 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

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), zgodnie z art. 13 tego
Rozporządzenia informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Łukowica z siedzibą w Urzędzie Gminy 34-606
Łukowica 334
2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy e-mail: iodo@lukowica.pl,
tel. 18 330 15 27;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji zapisów ustawy z dnia 13
września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w szczególności wynikającego z art. 3
ust. 3 obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych oraz w celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty realizujące zadania w zakresie ewidencji
nieruchomości wyposażonych z zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków oraz
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres, na jaki będzie istniał obowiązek prowadzenia
ewidencji nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i przydomowe oczyszczalnie ścieków
oraz na czas związany z czynnościami archiwizacyjnymi tj. przez okres 5 lat;
7) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia
sprzeciwu;
8) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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);
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym; jest Pan/Pani zobowiązana do
ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie określenie przez Wójta Gminy
Łukowica, w drodze decyzji obowiązku uiszczania opłat za usuwanie nieczystości ciekłych ze zbiornika
bezodpływowego, bądź obowiązku przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
10) Pani/Pana dane nie będą/będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

.......................................................................
(data i podpis osoby udzielającej informacji)

.......................................................................
(data i podpis)

