
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2022 Wójta Gminy Konopnica z dnia 20 maja 2022 r. 
 

Wójt Gminy Konopnica 

Kozubszczyzna 127A 

21-030 Motycz 

 

Oświadczenie o sposobie pozbywania się nieczystości ciekłych z posesji  

na terenie Gminy Konopnica 
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 2021 r., poz. 888 ze zm.) 

 

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................... 

 

Adres zamieszkania: .................................................................................................................... 

 

Numer ewidencyjny działki: ........................................................................................................ 

 

Liczba osób zamieszkałych posesję: …………………………………………………………… 

 

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż do gromadzenia nieczystości ciekłych z mojego 

gospodarstwa domowego posiadam *1: 

a) bezodpływowy (szczelny) zbiornik na ścieki o pojemności .............................................m
3
 

b) przydomową oczyszczalnię ścieków o wydajności ................................................m
3
/dobę 

c) podłączenie do kanalizacji sanitarnej zbiorczej 

d) nie posiadam powyższych urządzeń 

 

Dane techniczne zbiornika bezodpływowego / oczyszczalni *2 

Technologia wykonania  

 

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

(betonowy, poliestrowy, inne; biologiczna z drenażem, mech.-biol. z drenażem, inna) 

 

Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnienie zbiornika?*1 TAK NIE 

 

Data zawarcia umowy: ................................................................................................................. 

 

Nazwa i adres firmy świadczącej usługę wywozu nieczystości 

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

Częstotliwość opróżniania zbiornika (m
3
/tydzień, miesiąc lub rok)…………………………… 

W przypadku oczyszczalni podać ilość wywożonego osadu ....................................................... 

Podać datę ostatniego wywozu nieczystości ................................................................................ 

 

Potwierdzam zgodność powyższych danych: ………………………………………………… 
                                                             data i czytelny podpis 

  

W przypadku zmiany danych w oświadczeniu właściciel jest zobowiązany złożyć nowe oświadczenie 

w terminie 14 dni od daty nastąpienia zmiany 

*1- zaznaczyć właściwe 

*2 – niepotrzebne skreślić 



 

KARTA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 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 (RODO) 

informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Konopnica z 

siedzibą w Kozubszczyzna 127A 21-030 Motycz, tel. 815031081 , adres e-mail: 

sekretariat@konopnica.eu 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail iod@konopnica.eu, 

adres do korespondencji: Kozubszczyzna 127A, 21-030 Motycz 

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa – zgodnie z 

Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy 

Konopnica 

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy – zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica 

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres – zgodnie z Rejestrem 

Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica 

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (jeśli przetwarzanie danych jest 

niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach 

sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi – art. 6 ust. 1 lit. e 

RODO). 

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,  tj. Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów 

obowiązującego prawa („wymóg ustawowy”) – zgodnie z Rejestrem Czynności 

Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Konopnica. Konsekwencją 

niepodania danych jest uniemożliwienie wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze lub uniemożliwienie wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi. 

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji 

(w tym profilowaniu). 

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub 

organizacji międzynarodowej. 

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy 

Konopnica dostępny jest do wglądu w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Gminy 

Konopnica. 

 

 

 

………………………………………………… 
                                                             data i czytelny podpis  


