
       …................................., dnia ............................ 
 

 

Urząd Gminy Biały Dunajec    

     ul. Jana Pawła II 312 

       34-425 Biały Dunajec 

  

 

 Zgodnie z art.3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 888) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji 

zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

 

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

(SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 
 

 

Wypełnić DRUKOWANYMI LITERAMI 

Dane osoby zgłaszającej 
 

….…........................................................................... 
(Imię i Nazwisko) 

Tytuł prawny do nieruchomości* 

□ Właściciel nieruchomości 

□ Użytkownik 

□ Inna forma użytkowania .…..........….................... 

 

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

Adres nieruchomości 

 

.…..........….............................................................. 
ulica, nr domu, nr lokalu 

 

.…..........….............................................................. 
kod pocztowy, miejscowość 

Działka ewidencyjna nr .…..........….............................................................. 

Liczba osób zamieszkujących posesję  

Sposób odprowadzania ścieków * 

□ Przyłącz kanalizacyjny 

□ Przydomowa oczyszczalnia ścieków 

□ Zbiornik bezodpływowy 

Rok podłączenia do sieci kanalizacyjnej/ 

budowy przydomowej oczyszczalni ścieków 
 

Czy jest podpisana umowa z firmą na 

opróżnianie zbiornika? * 
□ Tak □ Nie 

Rok zawarcia umowy  

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 

wywozu nieczystości 

 

 

 

 



Częstotliwość opróżniania zbiornika (liczba 

wywozów w kwartale).  
 

Ilość wywiezionych nieczystości ciekłych 

(m3/kwartał) 
W przypadku oczyszczalni podać ilość 

wywożonego osadu. 

 

Data ostatniego wywozu nieczystości  

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego 
(dotyczy wyłącznie budynków posiadających zbiorniki) 

Pojemność (m3) 
 

 

Technologia wykonania zbiornika 

(np., , , etc.) * 

□ kręgi betonowe 

□ metalowy 

□ poliestrowy 

□ zalewane betonem 

□ inne: ……………………………………………. 

Dane techniczne przydomowej oczyszczalni ścieków 
(dotyczy wyłącznie budynków posiadających oczyszczalnię) 

Nazwa przydomowej oczyszczalni  

Typ przydomowej oczyszczalni (np. 

biologiczna) 

 

 

 

Czy dokonano zgłoszenia eksploatacji 

przydomowej oczyszczalni ścieków do 

Urzędu Gminy Biały Dunajec * 

□ Tak □ Nie 

 

* właściwe zaznaczyć 

 

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 

2016 poz. 922 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych  w celu 

prowadzenia zgodnie z art.3 ust.3 pkt 1 i 2 ewidencji zbiorników bezodpływowych lub 

przydomowych oczyszczalni ścieków wymaganej przepisami ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tj. Dz.U. 2021 r., poz. 888 z późn. zm,). 

 

 

 

  

......................................... 
Podpis osoby dokonującej zgłoszenia 


