
 
INFORMACJA O POSIADANIU 

ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWEGO / PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

na terenie Gminy Krokowa; 
 

1. Adres miejsca lokalizacji (miejscowość, ulica, nr domu): 

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

nr działki ewidencyjnej ………….………………………...       nr obrębu ewidencyjnego:……………………………………..... 

2. Właściciel / zarządca / użytkownik* nieruchomości, na której znajduje się 

zbiornik bezodpływowy / oczyszczalnia ścieków (Imię i Nazwisko) 

………………………………………………………………………………………… 

3. Rodzaj zabudowy: jednorodzinna / wielorodzinna* 

4. Informacja na temat posiadania indywidualnego systemu zagospodarowania nieczystości ciekłych*: 

 

a) nieruchomość wyposażona w zbiornik bezodpływowy, 

b) nieruchomość wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, 

c) brak odbiornika nieczystości płynnych, 

d) nieruchomość podłączona do sieci kanalizacyjnej. 

 

5. Liczba nieruchomości / mieszkań oraz liczba osób korzystająca ze zbiornika bezodpływowego i/lub 

przydomowej oczyszczalni ścieków 

 

liczba nieruchomości / mieszkań……………................               ilość osób…………………….………………………………… 

 

6. Dodatkowe informacje: 

 

Charakterystyka Zbiornik bezodpływowy 
Przydomowa oczyszczalnia 

ścieków 

Pojemność [m
3
]   

Technologia wykonania zbiornika 
(poliestrowy, metalowy, kręgi 
betonowe, zalewany betonem, 

żelbetowy) 

  

Rok budowy/instalacji   

 

7. Częstotliwość opróżniania zbiornika w ciągu roku (m
3
/tydzień, miesiąc lub rok) W przypadku oczyszczalni 

przydomowej podać ilość wywożonego osadu.  (m3 lub litry) 
 

……………………………….………………………………………………………..…………………………………………………….. 
8. Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie zbiornika?   TAK/NIE* 

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

 
Adnotacja: 

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

.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
* właściwe zaznaczyć 



Klauzula informacyjna rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L 119                       

z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krokowa, z siedzibą  

ul. Żarnowiecka 29, 84-110 Krokowa. Pozostałe nasze dane kontaktowe to: urzad@krokowa.pl, tel. 58/675 41 00. 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych – iodo@krokowa.pl,  

Pani/Pana dane osobowe: 

3) będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 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 (dalej RODO),w celu realizacji prawa dostępu prasy  

do informacji publicznej, na podstawie art. 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 

24,  z późn. zm.); 

4) nie będą udostępniane innym odbiorcom; 

5)  dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, dostawcom usług 

bankowych i informatycznych (którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych), jak                                

i podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie 

obowiązującego, 

6) będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów o archiwizacji; 

7) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO 

oraz rozliczeń finansowo – księgowych i w celach archiwizacyjnych, na podstawie art. 6 ust.1 lit c) RODO, 

8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, 

stosownie do art. 22 RODO, 

Przysługuje Pani/Panu prawo: 

1) dostępu do swoich danych osobowych oraz żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub żądania ograniczenia  

ich przetwarzania. 

2) wycofania zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność  

z prawem przetwarzania danych dokonanego przed jej wycofaniem; 

3) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, na zasadach 

określonych w RODO. 

4) do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO,  

5) prawo sprzeciwu,  na podstawie art. 21 RODO, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Podanie danych jest wymogiem 

ustawowym związanym z realizacją prawa dostępu prasy do informacji publicznej. 
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