URZĄD GMINY PORĄBKA
REFERAT OCHRONY ŚRODOWISKA I FUNDUSZY STRUKTURALNYCH
ul. Krakowska 3, 43-353 Porąbka
tel.: 33 827 28 10; fax: 33 827 28 00
www.porabka.pl
e-mail: ors@porabka.pl

ANKIETA INFORMACYJNA
dla celów prowadzonej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy
Porąbka zgodnie z obowiązkiem nałożonym w art. 3 ust. 3 pkt 1-2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz.U. 2018 poz. 1454).

Dane ogólne

I
1.

Nazwisko i imię właściciela nieruchomości (nazwa)

2.

Adres nieruchomości, nr ewidencyjny działki

3.

Adres zamieszkania właściciela nieruchomości
(wypełnić, jeżeli inny niż w pkt. 2)

4.

Nazwisko i imię użytkownika nieruchomości (nazwa),
adres (wypełnić jeżeli dane inne niż w pkt. 1 i 3)

5.

Liczba osób zameldowanych/zamieszkałych

II
1.

1.
2.
3.
4.

Sposób zagospodarowania ścieków bytowych
Uwagi:
Zbiornik bezodpływowy
Przydomowa oczyszczalnia ścieków
Podłączenie do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej
Inny ...................................................
Zbiorniki bezodpływowe

III

Konstrukcja zbiornika bezodpływowego
1.

1.
2.
3.
4.

zbiornik jednokomorowy
zbiornik dwukomorowy
zbiornik trzykomorowy
Inna ...................................................

Liczba
zbiorników

Pojemność zbiorników m3

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

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

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

2.

Wykonanie zbiornika (materiał)

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

3.

Uszczelnienie dna zbiornika (rodzaj)
(nie dotyczy, jeżeli nieruchomość jest wyposażona
w zbiornik monolityczny)

1.
2.
3.
4.

4.

Data ostatniego opróżnienia zbiornika
(należy udokumentować wykonanie czynności przez
przedłożenie kserokopii dokumentu księgowego –
paragon, pokwitowanie lub faktura)

5.

Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku

1

beton
materiał ceramiczny
inne .........................
brak uszczelnienia

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

IV
1.

Typ przydomowej oczyszczalni ścieków

2.

Przepustowość oczyszczalni [m3 /d]

3.

Rok uruchomienia

Producent oczyszczalni, model

1.
2.
3.
4.
5.

4.

Odbiornik ścieków oczyszczonych

5.

Znak pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli jest wymagane

6.

Sposób zagospodarowania osadu ściekowego

7.

Data ostatniego usunięcia osadu ściekowego

8.

Częstotliwość usuwania osadu ściekowego w ciągu roku

grunt – drenaż rozsączający
grunt – studnia chłonna
rów/rów melioracyjny,
rzeka/potok
inny (jaki) .............................

Niniejszym oświadczam, że dane wyszczególnione w tabeli są zgodne ze stanem faktycznym na
dzień ………… .

……….............................................
(podpis właściciela)

a)
b)
c)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Administrator danych
Administratorem podanych przez Panią/Pana danych jest Urząd Gminy Porąbka, ul. Krakowska 3, 43353 Porąbka (dalej Urząd Gminy).
Inspektor Ochrony Danych
Urząd Gminy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail ochronadanych@ug.porabka.pl lub
na adres korespondencyjny Urzędu. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących
przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Gminy:
− do realizacji obowiązku prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania i ewidencji
przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych, zgodnie
z art. 3 ust. 3 pkt 1, 2 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2017 poz. 1289 ze zm.)
Odbiorcy danych osobowych
Urząd Gminy udostępnia dane instytucjom kontrolującym pracę urzędu.
Okres przetwarzania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.
Prawa osób, których dane dotyczą
Zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługuje Państwu:
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Ponadto informujemy
Podanie przez Panią/Pana danych jest wymagane na podstawie Ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, niepodanie danych może spowodować wszczęcie postępowania w celu ustalenia stanu
faktycznego z urzędu.
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