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ZARZĄDZENIE NR 589.2023  

BURMISTRZA IŁOWEJ 
z dnia 20 stycznia 2023 r.  

w sprawie prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i ewidencji przydomowych 

oczyszczalni ścieków  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 
40) oraz art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2022 r. poz. 2519) zarządzam, co następuje:  

§ 1. 1. Ustalam w Urzędzie Miejskim w Iłowej sposób prowadzenia ewidencji:  

1) zbiorników bezodpływowych,  

2) przydomowych oczyszczalni ścieków,  

3) umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych,  

4) aktualnych informacji wskazanych w art. 3 ust. 5 ww. ustawy  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519).  

2. W Urzędzie Miejskim w Iłowej ewidencję, o której mowa w ust. 1, prowadzi się w formie 

elektronicznej.  

§ 2. 1. Ewidencja, o której mowa w § 1, zawiera następujące dane:  

1) adres i nr ewidencyjny nieruchomości,  

2) liczba właścicieli nieruchomości,  

3) liczba osób zameldowanych pod adresem nieruchomości,  

4) liczba osób zamieszkujących nieruchomość,  

5) dane techniczne, w tym technologia wykonania i pojemność zbiornika bezodpływowego,  

6) dane techniczne, w tym technologia wykonania pojemność przydomowej oczyszczalni ścieków,  

7) częstotliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego określona regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na ternie gminy,  

8) częstotliwość i sposób opróżniania osadnika w przydomowej oczyszczalni ścieków wynikająca z 

instrukcji użytkowania,  

9) nazwa firmy, z którą została zawarta umowa na usługę opróżniania zbiornika bezodpływowego lub 

osadnika w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych oraz 

datę zawarcia umowy,  

10) data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości,  

11) nazwa firmy, z którą została zawarta umowa przez właściciela nieruchomości, który nie jest 

obowiązany do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy na 

odbiór odpadów,  

12) liczba przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) oraz 

wyniki tych kontroli  

13) data ostatniej kontroli o których mowa w art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) przeprowadzonej dla danej 

nieruchomości,  

14) liczba zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie 

zorganizowała gmina,  

15) ilość wody pobrana przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej,  
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16) ilość nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz 

przemysłowe,  

17) wykaz stacji zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe.  

§ 3. Dane, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-9, gromadzone są w oparciu o zgłoszenie do ewidencji 

zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiący załącznik nr 1 

do niniejszego zarządzenia oraz w oparciu o dane będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Iłowej.  

§ 4. Dane, o których mowa w § 2 pkt 10-15, gromadzone są w oparciu o kontrolę prowadzoną zgodnie 

z planem kontroli oraz w oparciu o dane będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Iłowej.  

§ 5. Dane, o których mowa w § 2 pkt 16-17, gromadzone są w oparciu o kontrolę prowadzoną zgodnie 

z planem kontroli oraz w oparciu o dane będące w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Iłowej.  

§ 6. Do przyjmowania zgłoszeń, o których mowa w § 3, upoważnieni są pracownicy Referatu Ochrony 

Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Iłowej.  

§ 7. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Planowania 

Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Iłowej.  

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

  

    

Burmistrz  
  

  

Paweł Lichtański  
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Załącznik do zarządzenia Nr 

589.2023 Burmistrza Iłowej z dnia 20 

stycznia 2023 r.  

Iłowa, dnia ..............................r.  

ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKA BEZODPŁYWOWYEGO (SZAMBA) 

LUB PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW  

zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) 

Imię i nazwisko właściciela nieruchomości    

Adres nieruchomości    

Liczba właścicieli nieruchomości    

Liczba osób zameldowanych pod adresem 

nieruchomości  
  

Liczba osób faktycznie zamieszkujących 

nieruchomość  
  

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego / oczyszczalni*  

Pojemność (m3)    

Technologia wykonania zbiornika 

bezodpływowego (np. kręgi betonowe, 

metalowy, poliestrowy, zalewane betonem)  

  

Częstotliwość opróżniania zbiornika 

bezodpływowego  
  

Typ przydomowej oczyszczalni ścieków (np. z 

drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym, 

z filtrem gruntowo-roślinnym, ze złożem 

biologicznym, z komorą osadu czynnego)  

  

Częstotliwość i sposób opróżniania osadnika w 

instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków 

(wynikająca z instrukcji użytkowania)  

  

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę 

wywozu nieczystości ciekłych  
  

Data zawarcia umowy  z firmą świadczącą  

usługę wywozu nieczystości  
  

* - właściwe  podkreślić  

Potwierdzam zgodność powyższych danych ze stanem faktycznym:………………………………………. 

czytelny podpis osoby zgłaszającej  
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. U. UE.L. z 2016r. 

Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  

1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Iłowej (adres: Żeromskiego 27, 68-120 Iłowa, telefon 

kontaktowy: 68 368 14 00).  

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e mail:  

lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego 

jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO) oraz ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

2022 poz. 2519).  

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 

archiwalnych.  

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu.  

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący 

Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

d) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych 

 Osobowych  
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);  

8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2.  

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa.  

……….……………………………………………………………  

czytelny podpis osoby zgłaszającej   


