
      ANKIETA 

DLA WŁAŚCICIELI  NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KROCZYCE- ZGŁOSZENIE DO 

EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie i dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb)  
oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Kroczyce zgodnie  
z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2018r. , poz. 1454  
z późn. zm.)  

Wypełnioną ankietę należy złożyd w Urzędzie Gminy Kroczyce (pokój nr 16) w godzinach pracy urzędu, u sołtysa lub przesład 
drogą elektroniczną na adres kroczyce@kroczyce.pl 

IMIĘ I NAZWISKO  

WŁAŚCICIELA/ UŻYTKOWNIKA 

NIERUCHOMOŚCI 

 

NR TELEFONU KONTAKTOWEGO  

ADRES NIERUCHOMOŚCI  

NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI  

LICZBA OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH 

POSESJĘ 

 

 

ŚCIEKI ODPROWADZANE SĄ DO: ( PROSZĘ ZAZNACZYD WYBRANY KWADRAT I WYPEŁNID BRAKUJĄCE POLA) DANE 

OBOWIĄZKOWE 

1. SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ      

2. ZBIORNIKA 

BEZODPŁYWOWEGO  

(SZAMBO)  

POJEMNOŚD (m
3
)  

TECHNOLOGIA WYKONANIA 

ZBIORNIKA ( np.  betonowy, kręgi 

betonowe, metalowy, 

poliestrowy, inne. ) 

 

3. PRZYDOMOWEJ          

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

POJEMNOŚD (m3)  

TYP PRZYDOMOWEJ 

OCZYSZCZALNI 
 

 

W przypadku zmiany danych w ankiecie właściciel jest zobowiązany złożyd nowe oświadczenie  w terminie  
14 dni od daty nastąpienia zmiany. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych na potrzeby przedmiotowej ankiety dla właścicieli  nieruchomości z terenu 
Gminy Kroczyce- zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych prowadzonej na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  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 z dnia 27 kwietnia 2016r. …………………………………………………………….. 
            (podpis ) 

Potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwośd danych, zamieszczonych powyżej 
 
 ………………………………………………                                                                                                      ………………………………………………… 
                 (miejscowośd i data)                                            (podpis właściciela) 



 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)  z dnia 27 kwietnia 

2016 r. informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt  Gminy Kroczyce, ul. Batalionów Chłopskich 29, 

42 – 425 Kroczyce,  

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy  Kroczyce, możliwy jest pod adresem email: 

iod@kroczyce.pl .  Można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas, 

Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.6 ust. 1 lit. a  ogólnego Rozporządzenia o 

Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w celu: aktualizacji ewidencji zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków prowadzonej na podstawie art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz.U. z 

2018 r., poz. 1629 z późn. zm.) 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:  
a)    organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie 

organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 

obowiązującego prawa;   

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą  do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe 

zostały zebrane, jednak nie krócej niż okres wynikający z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w 

sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Posiada Pani/Pan prawo:  

a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b. sprostowania (poprawiania) swoich danych; 

c. prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu 

wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych; 

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; 

f. prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa 
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