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(miejscowość i data) 

 

Urząd Miejski w Kruszwicy 

ul. Nadgoplańska 4 

88-150 Kruszwica 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH LUB 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

DANE WŁAŚCICIELA/WSPÓŁWŁAŚCICIELA/WŁADAJĄCEGO* NIERUCHOMOŚCIĄ  

Nazwisko i imię/nazwa pełna: 

 
Adres zamieszkania/adres siedziby: 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI  

LICZBA OSÓB 
ZAMELDOWANYCH ZAMIESZKAŁYCH 

  
DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO 

POJEMNOŚĆ (m3)  

TECHNOLOGIA 

WYKONANIA ZBIORNIKA  

❑ kręgi betonowe 

❑ metalowy 

❑ poliestrowy 

❑ zalewany betonem 

❑ inne …………………………… 

DANE TECHNICZNE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

POJEMNOŚĆ (m3)  
TYP OCZYSZCZALNI  

(wynikający z dokumentacji 

technicznej instalacji) 

 

 

DATA ZAWARCIA UMOWY 

WYWOZU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH 

ZBIORNIKA 

BEZODPŁYWOWEGO 

PRZYDOMOWEJ 

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

  

NAZWA I ADRES 

WYKONAWCY  

 

 

 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA 

LUB OSADNIKA 

 

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić  

Podstawa prawna 

Art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022r. 

poz. 2519 z późn. zm.).  

Dodatkowe informacje 

Właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub osadnik w instalacji przydomowej 

oczyszczalni ścieków, zobowiązany jest do niedopuszczenia do jego przepełnienia i wylewania się nieczystości 

na powierzchnię terenu i pozbywania się ich nie rzadziej niż:  

1) dla zbiornika bezodpływowego – raz na 3 miesiące;  

2) dla osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków – zgodnie z warunkami zawartymi w 

dokumentacji technicznej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie rzadziej niż raz na 2 lata. 

 

   

..………......…………………….. 
                 Podpis/podpisy  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Kruszwicy z siedzibą 

przy ul. Nadgoplańskiej 4, 88-150 Kruszwica danych osobowych jest Burmistrz Kruszwicy.  

2) Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@kruszwica.um.gov.pl. 

3) Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz ustawy z dnia 13 

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w celu związanym z realizacją 

zadań wynikających z ustawy. 

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5) Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

6) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt. 3 

celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. 

7) Obowiązuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  lub 

ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych.  

8) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą 

wykorzystywane do profilowania. 

 

mailto:iod@kruszwica.um.gov.pl

