Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 26/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 22 kwietnia 2020 roku
w sprawie prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych
oczyszczalni ścieków
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 3 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), zarządzam co
następuje:
§1. 1. Ustala się sposób prowadzenia na terenie Gminy-Miasto Działdowo:
1) ewidencji zbiorników bezodpływowych,
2) ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Wymienione w ust. 1 ewidencje prowadzi się w formie elektronicznej.
§ 2. Ewidencja, o której mowa w § 1 zawiera następujące dane:
1) właściciel, posiadacz lub inna forma użytkowania,
2) adres lub nr ewidencyjny nieruchomości,
3) liczba osób zamieszkujących posesję,

4) dane techniczne zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
5) informacje odnośnie zawieranej umowy z firmą na opróżnianie zbiornika bezodpływowego i
transport nieczystości ciekłych,
6) częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych,
7) ilość wywiezionych nieczystości ciekłych,
8) data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych.
§ 3. Wzór zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków
stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej
i Nadzoru Właścicielskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
/-/ Grzegorz Mrowiński

Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2020
Burmistrza Miasta Działdowo
z dnia 22 kwietnia 2020 roku

Działdowo, dnia ……….………
Urząd Miasta w Działdowie
ul. Zamkowa 12
13-200 Działdowo
ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB),
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Właściciel/użytkownik/inna forma
użytkowania* 1)
Adres lub nr ewidencyjny nieruchomości
Liczba osób zamieszkujących
nieruchomość
Budynek podłączony jest do sieci
kanalizacyjnej*

Tak

Nie

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego / przydomowej oczyszczalni ścieków* 2)
Pojemność (m3)
Technologia wykonania zbiornika 3)
Czy jest podpisana umowa z firmą na
opróżnianie zbiornika bezodpływowego i
transport nieczystości ciekłych do stacji
zlewnej?*

Tak

Nie

Data zawarcia umowy
Nazwa i adres firmy świadczącej usługę
opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
Częstotliwość opróżniania zbiornika
bezodpływowego 4)
Ilość wywiezionych nieczystości ciekłych
(m3/tydzień, miesiąc lub rok) 5)
Data ostatniego wywozu nieczystości
ciekłych 6)
* właściwe zakreślić
1)
poprzez formy użytkowania rozumie się: Własność, Użytkowanie wieczyste, Użytkowanie, Dzierżawa, Najem
2)
dotyczy wyłącznie budynków niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej
3)
należy wskazać technologię wykonania zbiornika bezodpływowego (np. kręgi betonowe, metalowy, poliestrowy,
betonowy itp.) w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków podać typ przydomowej oczyszczalni ścieków
4)
należy wskazać z jaką częstotliwością jest opróżniany zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia

ścieków (np. raz w tygodniu/miesiącu/kwartale/roku)
5)
6)

w przypadku przydomowej oczyszczalni ścieków podać ilość wywożonego osadu
należy podać dzień miesiąc rok ostatniego opróżnienia i wywozu nieczystości ciekłych

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta Działdowo -klauzula informacyjna
W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”),
Urząd Miasta w Działdowie informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach
z tym związanych.
I. Wskazanie administratora
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Działdowo ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo,
tel.: (+48) 23 697 04 19, 697 04 20; Fax: (+48) 23 697 04 21;
II. Wskazanie inspektora ochrony danych
Inspektorem ochrony danych jest Izabela Kraśniewska, dostępna jest pod adresem e-mail: ikrasniewska.oda@wp.pl,
adres do korespondencji: Urząd Miasta Działdowo, ul. Zamkowa 12, 13-200 Działdowo.
III. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Urząd przetwarza dane osobowe w celach:
1) kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
2) kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,
3) kiedy przetwarzanie związane jest z realizacją zawartych umów,
4) kiedy przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby
fizycznej, przede wszystkim działania związane z sytuacjami zagrożenia życia lub zdrowia,
W innych przypadkach dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody
w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
− w przypadku wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze –obowiązujące przepisy prawa (art. 6
ust.1 lit. c RODO),
− umowa zawarta między Panią/Panem a Administratorem (art. 6 ust.1 lit. b RODO),
− udzielona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych –np. przy zbieraniu dodatkowych danych
osobowych (numery telefonu, adresy poczty elektronicznej e-mail),(art. 6 ust.1 lit. a RODO).
IV. Obowiązek podania danych osobowych
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody podanie danych osobowych jest
dobrowolne.
V. Informacje o odbiorcach danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
− organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. podmioty
kontrolujące, sądy, policja itp.);
− inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z urzędem przetwarzają dane osobowe (np. usługi
pocztowe, firmy kurierskie, dostawcy systemów informatycznych).
VI. Okresy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3, lecz nie
krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
VII. Prawa osoby, której dane dotyczą
W związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do
(z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa):
− dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą
ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest
Administrator,
− sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, na
podstawie art. 16 RODO,
− żądania usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO; (w przypadkach, w których Administrator przetwarza dane
osobowe na podstawie przepisów prawa, dane zostaną usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji);
− ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem,że nie dotyczy to
przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa,

− prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO.
Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), polegającego na
wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności: do
analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, stanu
zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,
Pani/Pana dane mogą być przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej w związku
z umowami międzynarodowymi i zadaniami wynikającymi z ustaw krajowych.
VIII. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
W zakresie, w jakim została udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do jej
cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej wycofaniem.
IX. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

………......……………………..
(czytelny podpis)

