
Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub
przydomowych oczyszczalni ścieków

Zgłoszenie  dotyczy  obowiązku  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych  oraz  przydomowych
oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Miasta Bełchatowa 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 z późn. zm.).

Imię i Nazwisko właściciela / użytkownika nieruchomości …………………………………………………….

Adres zamieszkania ………………………………………………………………………………………………………………….

Adres oraz numer ewidencyjny działki, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub 
przydomowa oczyszczalnia ścieków

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

Czy budynek jest podłączony do sieci kanalizacji sanitarnej *           TAK              NIE

Dane techniczne: zbiornika bezodpływowego / przydomowej oczyszczalni ścieków *
(dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do kanalizacji sanitarnej)

Pojemność (m3) …………………m3

Rok wykonania i technologia wykonania zbiornika / oczyszczalni

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie zbiornika? *         TAK               NIE

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu nieczystości:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ilość zrealizowanych odbiorów nieczystości ciekłych / osadów w roku 2022 ……………….…………

Data  ostatniego  opróżnienia  zbiornika  bezodpływowego  /  przydomowej  oczyszczalni
ścieków 

………………………………………

Liczba osób zamieszkujących nieruchomość …..…………………

Potwierdzam zgodność powyższych danych ………………………………………………………………
(data i czytelny podpis właściciela)

Zgłoszenie należy przekazać lub wysłać pocztą do Urzędu Miasta Bełchatowa – Wydział Zarządzania
Gospodarką Odpadami Komunalnymi, ul. Czyżewskiego 7, 97-400 Bełchatów.

W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel winien złożyć nowe oświadczenie. 

* - Właściwe podkreślić 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 i art. 14 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), dalej zwane  „Rozporządzenie 2016/679” -  informuję, że przetwarzając dane osobowe
właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Bełchatowa:
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1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miasto  Bełchatów  reprezentowane  przez
Prezydenta Miasta Bełchatowa z siedzibą w Bełchatowie, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów.

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail)  um@belchatow.pl  ,  (ePUAP)  na  elektroniczną  skrzynkę  podawczą  na  adres:  /umbelchatow/UM
lub /umbelchatow/SkrytkaESP oraz pisemnie - Urząd Miasta Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów
– tel. 44/ 733 51 16.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Bełchatowa jest możliwy drogą elektroniczną
za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) iod@um.belchatow.pl, (ePUAP) na elektroniczną skrzynkę
podawczą  na  adres:  /umbelchatow/UM  lub  /umbelchatow/SkrytkaESP,  oraz pisemnie  -  Urząd  Miasta
Bełchatowa, ul. Kościuszki 1, 97-400 Bełchatów – tel. 44/ 733 51 42.

4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z art. 6 ust. 
1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, gdzie przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze oraz ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, w celu prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni
ścieków.

5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku niepodania
danych  osobowych  nie  będą  mogły  zostać  zrealizowane  przez  administratora  obowiązki  wynikające
z przepisu prawa.

6. Pani/Pana dane osobowe Urząd Miasta pozyskał ze spółki miejskiej z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji
"WOD.-KAN.", ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów, w ramach zawartych umów z mieszkańcami
na  dostawę  wody,  ponadto  dane  osobowe  pozyskane  zostały  z  systemu  informatycznego  Rejestr
mieszkańców  prowadzonego  przez  Prezydenta  Miasta  Bełchatowa –  w celu  wskazanym w pkt  4,  dot.
kategorii danych: Mieszkańcy, właściciele nieruchomości.

7. Dane osobowe będą udostępnione tylko podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących 
przepisów prawa. 
Dane mogą być również dostępne podmiotom świadczącym dla administratora usługi doręczenia 
korespondencji oraz podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia danych osobowych, 
w ramach obsługi systemów informatycznych (nadzoru i asysty technicznej nad systemami).

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji (celu ustawowego)
(celów, dla których zostały zebrane) i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, tj. przez okres 5 lat.

9. W  związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  przysługują  Pani/Panu  następujące
uprawnienia:
1) prawo dostępu do treści swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

2) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych, w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub    
niekompletne, 

3) prawo do żądania usunięcia danych, 

4) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, 

5) prawo do sprzeciwu.
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi  do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych),  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy
Rozporządzenia 2016/679.

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej
oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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