
 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI GMINY KOMARÓW-OSADA  

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)*/ 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW*  

Właściciel nieruchomości/użytkownik: ...................................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie: .................................................................................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

Numer działki/obręb ewidencyjny................................................................................................................................. 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość: ........................................................................................................... 

 

Ja niżej podpisany/a informuję, że do gromadzenia nieczystości ciekłych na ww. nieruchomości 

posiadam (zaznaczyć właściwe): 

 zbiornik bezodpływowy (szambo) 
 przydomową oczyszczalnię ścieków  

Dane techniczne uzupełnić odpowiednio w  przypadku wskazania jednego z ww. obiektów

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 
Pojemność w m3 

 
Technologia wykonania (np. betonowy, kręgi 
betonowe, metalowy, z tworzywa sztucznego, inne 
(podać jakie)) 

 

Czy jest podpisana umowa na opróżnianie zbiornika 
bezodpływowego? TAK NIE 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę opróżniania 
zbiornika bezodpływowego 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika  
(np. raz na miesiąc, raz na kwartał, raz na rok) 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych 
 

 
DANE TECHNICZNE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
Wydajność w m3/dobę 

 
Rodzaj przydomowej oczyszczalni  
(np. drenażowa, biologiczna, inna (podać jaka)) 

 

Czy jest podpisana umowa na opróżnianie osadnika w 
instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków? TAK NIE 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę opróżniania 
osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni 
ścieków 

 

Termin uruchomienia przydomowej oczyszczalni 
ścieków (miesiąc i rok) 

 

Częstotliwość opróżniania osadnika w instalacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków (np. raz na 
miesiąc, raz na kwartał, raz na rok) 

 

Data ostatniego wywozu osadu z osadnika w instalacji 
przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

……………………………………….                                                                                   …........................................................ 
             (data)                                                                                                                     (czytelny podpis) 
Wypełnione zgłoszenie należy złożyć  osobiście (siedziba Urzędu Gminy Komarów-Osada, 
ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, pokój 16), drogą elektroniczną na adres: 
poczta@komarow.pl lub u inkasenta opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

VERTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:poczta@komarow.pl


 

 
Pouczenie 

Zgodnie z treścią 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 z późn. zm.)  gminy mają obowiązek 
prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 
Art. 5 ust 1 pkt. 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 wyposażona jest w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone 
w przepisach odrębnych; 
Art. 5 ust 1 pkt. 3a „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 
gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków;” 
Art. 5 ust 1 pkt. 3b „Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 
pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych 
w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi.” 
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 - przez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.” 
 
W przypadku nie złożenia niniejszego zgłoszenia ustalenie wyposażenia nieruchomości w powyższe 
obiekty na nieczystości ciekłe nastąpi podczas kontroli na nieruchomości.  
 

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 2016 
r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 
1) Administratorem Państwa danych jest: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15, 22-435 Komarów-Osada, 

adres e-mail: poczta@komarow.pl, tel. tel. 84 615 31 02, 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 
email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe podlegają przetwarzaniu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, jako niezbędne 
do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu prowadzenia ewidencji 
zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków w związku z przepisami art. 3 
ust. 3  pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

4) Administrator przetwarza Państwa dane osobowe t.j. imię, nazwisko, adres nieruchomości.  
5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu 

z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych.   

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

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

8) 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); 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów 
informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także 
podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  
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