
Formularz  
dot. gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości 

 

Dane właściciela/ właścicieli:  
(imię, nazwisko, adres, nr telefonu) 
 

………………….……………………………….…………………………………………..…. 
 

………………….……………………………….…………………………………………..…. 
 

Nr działki  ewidencyjnej, należącej do ww. osoby (osób) ……………………….……..…..…  

Liczba osób zamieszkujących na nieruchomości ……………………………………………. 
 

Informacje o zaopatrzeniu w wodę:    z wodociągu gminnego      ze studni głębinowej 
 

Informacje o nieczystościach ciekłych: 
 

1) Czy nieruchomość jest (właściwe zakreślić - X): 

 wyposażona w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych – szambo – pkt 2, 4,5, 
 

 wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków – pkt. 3,4,5, 
 

2) Jeśli na terenie nieruchomości znajduje się szambo, to: 
 

ma ono pojemność       m3, opróżniane jest z częstotliwością                      
 

ostatnie opróżnienie miało miejsce w dniu:            odebrano            m3 ścieków 
 

3) Jeśli na terenie nieruchomości znajduje się przydomowa oczyszczalnia ścieków, to: 
 

wybudowana została w            roku, opróżniana jest z częstotliwością            
 

ostatnie opróżnienie miało miejsce w dniu:            odebrano            m3 osadów 
 

4) Przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe/ opróżniającym osadnik jest:  
 

                                                                       
5) Dokonano zgłoszenia budowy do Starostwa Powiatowego w Płocku 

 

 TAK    NIE 

Zostałem poinformowany o konieczności udokumentowania w formie umowy korzystania z usług opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez okazanie takich umów i dowodów 
uiszczania opłat za te usługi zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 
 
Pouczony o odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 Kodeksu karnego, który brzmi: „Kto 
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na 
podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3” – 
potwierdzam własnoręcznym podpisem prawdziwość danych zawartych we wniosku.    
 

Wypełnił(a) Imię i nazwisko                                                 ………………………………………… 



KLAUZULA INFORMACYJNA  
dot. przetwarzania danych osobowych 

 
 

  
Zgodnie  z art. 13 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  – zwanego RODO uprzejmie informuję, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 

Biała; 
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 

iod@starabiala.pl; 
3) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) i b) rozporządzenia RODO; 
4) Dane osobowe zawarte w formularzu dot. gromadzenia i pozbywania się nieczystości ciekłych 

 z nieruchomości przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązkowych zadań własnych gminy 
wynikających  z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.); 

5) W związku z przetwarzaniem danych dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych 
będzie Urząd Gminy Stara  Biała; 

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych; 

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo do żądania od 
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w 
przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych; 

8) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, 
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi wobec ich przetwarzania do organu nadzorczego, którym 
jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa; 

9) Podanie danych osobowych jest obowiązkowe i wynika z obowiązków nałożonych na właściciela 
nieruchomości określonych w  ww. ustawie; 

10) Podane w formularzu dane osobowe  będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu dot. gromadzenia  
i pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości. 
  
 
 
 

podpis  ………………………………………………  
 


