
Łapy, dn. …………………r. 

 

 

    Urząd Miejski w Łapach 

    ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 

    18-100 Łapy 

 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)  

LUB PRZYDOMYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

 

DANE IDENTYFIKACYJNE 

Właściciel nieruchomości /Użytkownik/  

 Inna forma użytkowania* 

 

Adres nieruchomości  

Liczba osób zamieszkujących posesję  

Zaznaczyć właściwe: 

                 Zbiornik bezodpływowy (szambo) 

                 Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

DANE TECHNICZNE ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO  LUB OCZYSZCZALNI 

Pojemność (m3) 
 

 

Technologia wykonania zbiornika  

(kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy, 

zalewane betonem etc – typ przydomowej 

oczyszczalni).  

 

Czy jest podpisana umowa z firmą na 

opróżnianie zbiornika ? 
TAK  NIE 

Częstotliwość opróżniania zbiornika  

(m3 / tydzień, miesiąc, kwartał lub rok).  

W przypadku przydomowej oczyszczalni podać 

ilość wywożonego osadu. 

 

* - właściwe zakreślić 

 

W przypadku zmiany danych zawartych w zgłoszeniu, właściciel jest obowiązany złożyć nowe 

oświadczenie w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany. 

 
Klauzula informacyjna RODO – verte 

 

                                                                                    …………..……………………… 
`        Podpis właściciela 

 

 

 

 

 



 

Informacja Administratora – zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Łap, Urząd Miejski w Łapach, 

ul. Sikorskiego 24, 18-100 Łapy, www.lapy.pl, www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl, tel. 85 715 22 

51. 

2. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym 

może się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@um.lapy.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na               

administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach z dnia 13 września 1996 roku w celu prowadzenia ewidencji zbiorników                                    

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Łapy. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnianie kurierom, operatorom pocztowym, obsłudze prawnej 

oraz informatycznej Administratora, a także innym podmiotom, którym dane będą musiały być                  

udostępnione na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla                  

których zostały zebrane, a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne zgodnie z obowiązującą 

w Urzędzie Miejskim w Łapach, instrukcją kancelaryjną przez okres 5 lat. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, usunięcia                  

danych oraz ograniczenia przetwarzania danych.  

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie obowiązujące                      

przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego 

- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich                         

podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak realizacji obowiązku gminy,                  

o którym mowa w punkcie 3. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji 

ani profilowania, o którym mowa w art. 22 rozporządzenia. 

 

http://www.lapy.pl/
http://www.bip.um.lapy.wrotapodlasia.pl/
mailto:iod@um.lapy.pl

