
 

 Janów Podlaski, ................................2023 r.  
Urząd Gminy w Janowie Podlaskim 

ul. Bialska 6A 

21-505 Janów Podlaski 

Oświadczenie 
 o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji w związku 

z przeprowadzaniem na terenie Gminy Janów Podlaski 
AKTUALIZACJI EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

 I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) 

Imię i Nazwisko 

Właściciela/Użytkownika nieruchomości 

 

Adres nieruchomości 

 

Numer telefonu kontaktowego        
(nieobowiązkowy) 

 

Nr ewidencyjny nieruchomości (działki) 
 

 

Liczba osób zameldowanych 
 

Nieruchomość podłączona jest do sieci 

kanalizacyjnej* 

 
�  TAK 

 

 
�  NIE 

Dane zbiornika bezodpływowego / przydomowej oczyszczalni ścieków 
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej!) 

�  Nieruchomość wyposażona w zbiornik bezodpływowy: 

Technologia wykonania zbiornika* 

 

�  Betonowy 

�  Metalowy 

�  Poliestrowy 

�  Inny ……………………………………… 

Pojemność zbiornika (m
3
) 

 

 

 

Częstotliwość opróżniania zbiornika  

(m
3
 / tydzień, miesiąc lub rok) 

 
 

�  Nieruchomość wyposażona w przydomową oczyszczalnie ścieków: 

Typ przydomowej oczyszczalni* 

�  Biologiczna z drenażem rozsączającym 

�  Mech-biol. z drenażem rozsączającym 

�  Mech-biol. z odprowadzaniem do wód 

�  Mechaniczna (odstojnik) z drenażem 

rozsączającym 

�  Mechaniczna (odstojnik) z drenażem wód 

Pojemność osadnika (m
3
) 

 
 
 

Częstotliwość opróżniania osadnika  

(m
3
 / tydzień, miesiąc lub rok) 

 
 

* - zaznacz właściwe  
                                                                 
Potwierdzam zgodność powyższych danych: ………………………………………………… 
                                                              czytelny podpis  
                                 



 
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski. Dane kontaktowe: 

• adres: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski,  

• e-mail: ug@janowpodlaski.pl,  

• telefon: (83) 341 30 73.  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby administratora, za 

pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (83) 341 30 73.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach tj. prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 

związanej z tym kontroli.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit c rozporządzenia „RODO” tj. przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. 

5. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionym celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom 

uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu 

administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, m.in. dostawcy usług w zakresie serwisu i nadzoru oprogramowania 

wykorzystywanego u administratora.   

6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. 

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 

instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów 

zakładowych.  

7. Podając dane nieobowiązkowe (numer telefonu kontaktowego) traktujemy Pani/Pana zachowanie, jako wyraźne działanie 

potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia „RODO” na ich przetwarzanie dla potrzeb 

niezbędnych do załatwienia określonej sprawy w ramach prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz związanej z tym kontroli.  

8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych 

(zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) rozporządzenia „RODO”), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 

Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem.  

9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez 

Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.  

10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych u administratora, 

przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-

193 Warszawa).  

11. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu: 1) prawo dostępu do swoich 

danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporządzenia „RODO”, 3) prawo do 

usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”, 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, na podstawie art. 18 rozporządzenia „RODO”.  

12. W sytuacji, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze podanie danych 

osobowych jest wymogiem prawnym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkować podjęciem środków prawnych 

przewidzianych w przepisach.   

13. Dane osobowe nie są objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.  

14. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.  
 

Pouczenie: 

 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się 

z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, (…) są obowiązani do udokumentowania w formie 

umowy korzystania z usług (…)przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.) Wójt Gminy jest zobowiązany do prowadzenia kontroli 

w zakresie prawidłowego pozbywania się nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników 

bezodpływowych (szamb) oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Do kontroli stosuje się przepisy  art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska ( Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm) 

Zgodnie z Uchwałą nr XXXI/281/2022 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2022 r.  

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy Janów 

Podlaski: 

• właściciele nieruchomości, które są wyposażone w zbiorniki bezodpływowe lub osadniki 

w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani opróżniać je nie rzadziej 

niż raz w roku, 

• częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków powinna odbywać się z częstotliwością uniemożliwiającą 

przepełnienie zbiornik i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do gruntu lub 

wód. 
 

 


