
ANKIETA 

NA POTRZEBY EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie w zakresie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni 

ścieków zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Borkowice, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.). 

DANE IDENTYFIKACYJNE  

Właściciel nieruchomości/użytkownik/inna 

forma użytkowania 

(Imię i nazwisko/Nazwa firmy) 

 

 

Adres nieruchomości 

 

 

 Powierzchnia użytkowa budynku (m2) 
Liczba osób pod adresem nieruchomości 

Numer ewidencyjny działki 
zamieszkujących zameldowanych 

     

Ścieki odprowadzam do: (zaznaczyć właściwy kwadrat i uzupełnić pozostałe dane) 

 sieci kanalizacji sanitarnej 

 zbiornika bezodpływowego (szamba) o pojemności(m3)…………… 

Technologia wykonania zbiornika  

 

 Betonowy 

 Poliestrowy 

 Metalowy 

 Inny……………………… 

 przydomowej oczyszczalni ścieków 

Dane techniczne oczyszczalni  

przydomowej  

• Pojemność (m3) - …………… 

• Przepustowość (m3/dobę) - ………… 

• Typ oczyszczalni: 

 mechaniczno-biologiczna z drenażem rozsączającym 

 mechaniczno-biologiczna z odprowadzaniem do wód 

 mechaniczna (odstojnik) z drenażem rozsączającym 

 mechaniczna (odstojnik) z drenażem do wód 

 inna (jaka) …………………………………………… 

Czy jest podpisana umowa z firmą 

na opróżnianie zbiornika? 
  TAK   NIE 

Nazwa i adres firmy świadczącej 

usługę wywozu nieczystości 
 

Częstotliwość opróżniania 

zbiornika/oczyszczalni w ciągu roku 
 

Data ostatniego wywozu nieczystości  

Posiadam: 

(Dane do celów statystycznych) 

□  Własne ujęcie wody (studnia)          □  Kolektory słoneczne 

□  Panele fotowoltaiczne                      □  Zbiornik retencyjny na deszczówkę  

□  Źródło ciepła wymienione po 2018r.jakie…………………………………… 

Potwierdzam zgodność powyższych danych własnoręcznym podpisem. 

 

................................................................   .................................................................................... 

Data     Podpis właściciela/użytkownika nieruchomości 

Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy Borkowice, ul. Ks. Jana Wiśniewskiego 42,  

26-422 Borkowice, pocztą elektroniczną: gmina@borkowice.asi.pl lub listownie.  

 



Pouczenie dla zgłaszającego  

1.  Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. 

poz. 1297 ze zm., zwanej dalej ucipg) Gminy prowadzą ewidencję:  

1) zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci 

kanalizacyjnej;  

2) przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów 

ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;  

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez 

właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy; 

2. W myśl art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 i 3a ucipg 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 jest 

wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych;  

• gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych;  

• pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób 

zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi;  

3.  W myśl art. 6 ust. 1 ucipg właściciel nieruchomości, który pozbywa się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych 

obowiązany jest do udokumentowania w formie umowy korzystanie z tej usługi przez okazanie takiej umowy i dowodów 

uiszczania opłat (opłaconych faktur, rachunków, paragonów za tą usługę). 

4. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ucipg kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ucipg- podlega karze grzywny 

(do 2000 zł!) 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Borkowice jest: Wójt Gminy Borkowice, siedziba 

Administratora: Borkowice, ul. ks. Jana Wiśniewskiego 42, 26 – 422 Borkowice; tel. (48)675-79-10. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – Panią Agnieszkę Radtke, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez przesłanie wiadomości e-mail: iod@gminaborkowice.pl lub tradycyjną pocztą na wyżej 

podany adres urzędu. 

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja obowiązków Wójta Gminy Borkowice nałożonych przez przepisy prawa, 
w tym w szczególności: ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz innych przepisów prawa, w tym także prawa miejscowego, 

nakładające na Wójta realizację zadań publicznych. Podanie danych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych w związku z wykonywaniem zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 

publicznej jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO oraz w przypadku danych osobowych szczególnie chronionych – art. 9 ust. 2 lit. g, gdy przetwarzanie jest 

niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym. 

5. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celów, o których mowa 
powyżej. 

6. Administrator na mocy przepisów prawa uprawniony jest do pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych z zasobów (rejestrów) 

administracji publicznej. 
7. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia 

danych są przepisy prawa (np. inne jednostki gminne, wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko 

pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – m.in. ZUS, PFRON, GOPS/MOPS) lub umowy powierzenia danych do 
przetwarzania z podmiotami świadczącymi usługi na rzecz Administratora. Odbiorcą danych osobowych będą uprawnione podmioty na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty świadczące usługi Administratorowi na podstawie odrębnych umów. 

8. Dane osobowe przetwarzane przez Gminę Borkowice przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, 
zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu 

działania archiwów zakładowych.  
9. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość: 

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących oraz otrzymania ich kopii, 

• żądania ich sprostowania, 

• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych 
przez Gminę  Borkowice. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa. 

11. Przetwarzanie danych osobowych nie podlega zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 
12. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych z wyjątkiem przypadków przekazywania danych na 

podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. 

13. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych 
konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez merytoryczną komórkę Administratora Danych prowadzącą 

przetwarzanie oraz przez inspektora ochrony danych. 

 
 

mailto:iod@gminaborkowice.pl

