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Urząd Gminy Nieporęt  
Plac Wolności 1 
05-126 Nieporęt 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), 
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
 

WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI 
/UŻYTKOWNIK/ 

INNA FORMA UŻYTKOWANIA* 

 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI/ 
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI 

 

 

NUMER TELEFONU 
 

 

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH POSESJĘ  

BUDYNEK PODŁĄCZONY JEST DO SIECI 
KANALIZACYJNEJ * 

 
TAK 

 

 
NIE 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / OCZYSZCZALNI* 
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej) 

POJEMNOŚĆ (m3)  

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNIKA 
(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, 

zalewane betonem etc. -  typ przydomowej 
oczyszczalni) 

 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMĄ NA 
OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA 

BEZODPŁYWOWEGO I TRANSPORT 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH DO STACJI 

ZLEWNEJ? * 

 
TAK 

 
NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY  

NAZWA I ADRES FIRMY ŚWIADCZĄCEJ 
USŁUGĘ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 
BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU 

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 

CZĘSTOTLIWOŚĆ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKA 
BEZODPŁYWOWEGO (np. w 

tygodniu/miesiącu/roku) 

 

ILOŚĆ WYWIEZIONYCH NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH  (m3 / tydzień, miesiąc lub rok). 

W przypadku oczyszczalni podać ilość 
wywożonego osadu 

 

DATA OSTATNIEGO WYWOZU NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH 

 

 
* niepotrzebne skreślić 
                                                                           ………......…………………….. 
              Podpis właściciela  



 
 

EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
 W związku z obowiązkiem prowadzenia przez Gminę Nieporęt ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków zwracamy się do mieszkańców o wypełnienie druku zgłoszenia posiadanego zbiornika bezodpływowego (szamba) lub 
przydomowej oczyszczalni ścieków i dostarczenie do Urzędu Gminy Nieporęt. 
 
 Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Nieporęt, na stojaku w wejściu, na stronie internetowej www.nieporet.pl w 
zakładce Ekologia, Komunikaty, Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb), przydomowych oczyszczalni ścieków). Wypełnione 
druki prosimy składać w kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt, pocztą na adres: Urząd Gminy Nieporęt, Plac Wolności 1 05-126 Nieporęt lub 
na adres e-mail: urzad@nieporet.pl. Podstawa prawna: art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. 2021, poz. 888).  
 

KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  
ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 
 Informujemy, że pracownicy Działu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Nieporęt oraz Straż Gminna sukcesywnie 
przeprowadzają kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Nieporęt. 
 Podczas kontroli sprawdzane są umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych. Ponadto, w 
uzasadnionych przypadkach będzie sprawdzana szczelność zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe w celu określenia ryzyka  
zanieczyszczenia wód gruntowych odciekami pochodzącymi z tych zbiorników. 
Podstawa prawna:  art.6 ust.1, art. 9u. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz.U.2021, poz. 888).  
 Zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021, poz. 888 ) – 
Wójt Gminy Nieporęt sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy; do kontroli, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (ustawa POŚ). 
 Ponadto zgodnie z art.363  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 100 poz. 1085) - Wójt 
Gminy Nieporęt może, w drodze decyzji nakazać osobie fizycznej, której działanie negatywnie oddziałuje na środowisko wykonanie w 
określonym czasie czynności zmierzających do: 

1) ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko i jego zagrożenia; 
2) przywrócenia środowiska do stanu właściwego. 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH   

- ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI 
ŚCIEKÓW 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), dalej RODO, informuję że, 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Nieporęt reprezentowana przez Wójta Gminy Nieporęt z siedzibą: Plac 
Wolności 1, 05-126 Nieporęt, tel: (22) 767 04 00, e-mail: urzad@nieporet.pl . 

2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych za 
pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@nieporet.pl lub pisząc na adres Urzędu Gminy w Nieporęcie. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do realizacji zadań wynikających z przepisów prawa, w 
tym prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z art. 6 ust.1 pkt c 
RODO, w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 13 września 1996r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celu i zakresie określonym w pkt. 3 jest wymogiem prawnym.  
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione przepisami prawa oraz podmioty, które zapewniają 

nam wsparcie w wypełnianiu naszych uprawnień i obowiązków poprzez obsługę techniczną, świadczenie usług na podstawie 
stosownych umów. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz przechowywane przez Administratora danych jedynie w okresie niezbędnym do 
realizacji celu dla jakiego zostały zebrane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W celach archiwalnych dane osobowe będą 
przetwarzane w Urzędzie Gminy w Nieporęcie zgodnie z przyjętym jednolitym rzeczowym wykazem akt utworzonym na podstawie 
ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich kopiowania, prawo do ich 
sprostowania,  

8. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora niezgodnie z obowiązującym prawem przysługuje Pani/Panu 
prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Stawki 2. 

9. Pani/Pana dane nie będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również nie będą wykorzystywane do profilowania. 
 

Zapoznałam/em się z Klauzulą informacyjną oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  
w celu i zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych wymaganej przepisami art.3 ust.3 Ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r.,poz. 888)*. 
 
* niepotrzebne skreślić 
                                                                  
 

        ………......…………………….. 
              Podpis właściciela 


