
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM ZBIORNIKU BEZODPŁYWOWYM (SZAMBO) 

LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

Na podstawie art.3 ust.1 i ust.5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1549 ) Burmistrz Tuchowa 

zwraca się z prośbą o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Tuchowie 

poniższego oświadczenia. 

 

Użytkownik: 

___________________________________________________________________ 

Adres zamieszkania/zameldowania: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Adres nieruchomości, której dotyczy oświadczenie: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość:  ______________________________ 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż do gromadzenia nieczystości ciekłych z mojego 

gospodarstwa domowego posiadam*: 

□ bezodpływowy (szczelny) zbiornik na ścieki o pojemności _____ m3 

□ przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności _____ m3/dobę 

□ przyłącz do kanalizacji 

* zaznaczyć prawidłowe 

 
         …………………………… 
                 (data i podpis) 
 



 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 27.04.2016 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. Urz. UEL 119 s. 1) - dalej zwane „RODO” - informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Tuchowa. Kontakt do administratora: 

ul. Rynek 1, 33-170 Tuchów lub um@tuchow.pl. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez e-mail: iod@tuchow.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem 
ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 
danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem ww. danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego, ciążącego 
na administratorze, w szczególności w celu realizacji obowiązków kontrolnych w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni 
ścieków na podstawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchów z dnia 
28.grudnia 2022 roku, Ordynacja podatkowa, ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji. Następnie Pani/Pana dane osobowe (po zakończeniu sprawy lub 
ustaniu obowiązku podatkowego w zakresie opłaty) przetwarzane będą w celach archiwalnych 
(ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach). [podstawa z art. 6 ust 
1, lit. c RODO]. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie osoby lub podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, operatorzy pocztowi, podmioty 
świadczące usługi informatyczne na rzecz Administratora. W uzasadnionych przypadkach 
Pani/Pana dane osobowe przekazywane mogą być również innym podmiotom, z którymi 
Administrator zawrze umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym min. Jeżeli 
zaistnieją przesłanki prawne, podane dane będą mogły być ujawnione również innym podmiotom 
takim jak Urząd Skarbowy, Samorządowe Kolegium Odwoławcze, Komornikowi Sadowemu, ZUS-
owi, itp. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w 
którym postępowanie zostanie zakończone - zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 3 do 
Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 
działania archiwów zakładowych. Ze względu na inne, szczególne przepisy prawa okres ten może 
ulec wydłużeniu. 

6. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: 
• dostępu do swoich danych osobowych, 
• żądania sprostowania swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia 
niekompletnych danych, 
• żądania usunięcia swoich danych osobowych, 
• żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2 00-193 Warszawa) - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu. 

9. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
10. Podanie przez Panią/Pana ww. danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą 

jest zobowiązana do ich podania. 
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