
          ……………………………., dnia …………………… 
 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  
  

Zgłoszenie dotyczy obowiązkowej ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) zlokalizowanych na 
nieruchomościach położonych na terenie Gminy Borne Sulinowo zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

IMI Ę I NAZWISKO: 

    Właściciel / użytkownik / inna forma użytkowania* 

 

…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 
ADRES NIERUCHOMOŚCI: 

 

 
…………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 Liczba osób zameldowanych/zamieszkujących posesję*:  
………………………………………………………………………………… 

                                      Średnie zużycie wody m3/m-c:    

Źródło zaopatrzenia w wodę*:                   Wodociąg                       Studnia 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO  (dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do 
kanalizacji sanitarnej) 

Pojemność (m3):  
……………………………………………………………………………… 

Technologia wykonania zbiornika:  
betonowy prefabrykowany, tworzywo sztuczne, zalewany 

betonem (monolityczny), metalowy, inny (jaki)  
 

  

…………………………………………………………………………………  

                             Częstotliwość opróżniania zbiornika: 
          raz w miesiącu, w kwartale, na pół roku, na rok, inny:  ………………………………………………………………………………… 

Czy jest podpisana umowa z firmą asenizacyjną  
na  opróżnianie zbiornika? * 

                       TAK                          NIE 

Nazwa firmy świadczącej usługę  wywozu 
nieczystości* : 

- Wywóz Nieczystości Płynnych Mieczysław Szrajner z 
siedzibą w Czaplinku   
- SPECJAL-TRANS USŁUGI TRANSPORTOWE 
Karol Sawczuk z siedzibą w Okonku   
- Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. z 
siedzibą w Bornem Sulinowo  

Data ostatniego wywozu nieczystości: 
 
…………………………………………………………………….… 

 
 

* - właściwe zakreślić 
 

Potwierdzam zgodność powyższych danych  
oraz zapoznanie z klauzulą informacyjną RODO (na odwrocie): 

                                           …………….…………………………………             
 (podpis właściciela / użytkownika) 

 

 

 

 

 



        

KLAUZULA INFORMACYJNA 
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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. U. UE. L. 119.1  z 04.05.2016) informuję, iż: 
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Bornego Sulinowa z siedzibą w Bornym Sulinowie (78-449) przy  

Al. Niepodległości 6. Z administratorem można skontaktować się mailowo: bornesulinowo@bornesulinowo.pl lub 

pisemnie na adres siedziby administratora. Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można 

skontaktować się mailowo: iod@bornesulinowo.pl .  

Dane przetwarzane są dla celów związanych z ewidencją zbiorników bezodpływowych, na podstawie ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dane osobowe mogą być udostępnianie innym 

odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych, na podstawie przepisów prawa. 

Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczone zostały w klauzuli informacyjnej 

wywieszonej na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej: www.bornesulinowo.pl w zakładce „SAMORZĄD – 

Ochrona danych osobowych”. 

 


