
ZARZ;WZENIE Nr 0050.22.2023 

Wojta Gminy Baboszewo 

z dnia 17 lutego 2023 roku 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w formie ankiety dla wlascicieli 

nieruchomosci z terenu Gminy Baboszewo na potrzeby ewidencji 

zbiornikow bezodplywowych oraz przydomowych oczyszczalni sciekow 

N a podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym 

(Oz. U. z 2023 r., poz. 43), oraz art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 

o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. 2022 r., pOZ. 2519 ze zm.) 

zarzqdzam co nast~puje: 

§1. 

Przeprowadzic inwentaryzacj~ zbiornikow bezodplywowych oraz przydomowych 

oczyszczalni sciekow w nieruchomosciach polozonych na terenie Gminy Baboszewo 

w postaci ankiety stanowiqcej zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§2. 

Celem dzialania, 0 ktorym mowa w § 1 jest prawidlowa realizacja zadan zwiqzanych 

ze sprawozdawczosciq wynikajqcq z art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 

o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. 2022 r., poz. 2519 ze zm.). 

§3. 

Inwentaryzacja prowadzona b~dzie w formie zbierania informacji w postaci ankiet, 

ktorej wzor stanowi zalqcznik do Zarzqdzenia, dost~pnej w Urz~dzie Gminy 

Baboszewo, na stronie internetowej Gminy Baboszewo i w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 



, 

Wypelniony formularz moina dostarczyc: 

1) do Urz~du Gminy Baboszewo, ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo -

Kancelaria Ogolna; 

2) wysylajqc pocztq tradycyjnq na adres Urz~du Gminy Baboszewo, 

ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo; 

3) przes!ac skan wypelnionej ankiety na adres e-mail: 

urzad@gminababoszewo.pl. 

§4. 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Baboszewo. 

§5. 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania . 



Zalqcznik do Zarzqdzenia Nr ORG.0050.22.2023 

W6jta Gminy Baboszewo z dnia 17 lutego 2023 r. 

ANKIETA DLA Wl:.ASCICIELI NIERUCHOMOSCI Z TERENU GMINY BABOSZEWO 

NA POTRZEBY EWIDENCJI ZBIORNIKOW BEZODPl.YWOWYCH (SZAMB) ORAZ 

PRZYDOMOWYCH OCZY5ZCZALNI SCIEKOW 

Ankieta traktowana jest jako zgloszenie i dotyczy obowiqzkowej ewidencji zbiomikow bezodplywowych (szamb) oraz 

przydomowych oczyszczalni sciekaw zlokalizowanych na nieruchomosciaeh polozonyeh na terenie Gminy Baboszewo 

zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wflesnia 1996 r. 0 ulrzymaniu ezystosei i porzqdku w gminaeh (Oz. U. 

z 2022 r.. poz. 2519 ze zm.) . 

Wypelnion'l ankiet~ nalezy zlotyc w UfL~dzie Gminy Baboszewo Kaneelaria Og6lna w godzinach pracy urz~du, 

u soltysa, przeslac poczt'l na adres Urz~du Gminy Baboszewo ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo lub prLesiac 

skan drog~ elektronicZfl'l na adres: urzad@gminababoszewo.pl 

Oruk do pobrania w Urz~dzie Gminy Baboszewo Kaneelaria Ogalna, na stronie internctowej www.gminababoszewo.pl 

w zakladee Informaeje dla MieszkaIieaw i Interesantaw - Ewideneja zbiomik6w bezodplywowych oraz przydomowyeh 

oczyszczalni sciek6w oraz na stronie www.hip.gminababoszewo.pl w zakladce Menu przcdmiotowe - Ewidencja zbiornikow 

bezodplywowyeh oraz przydomowyeh oezyszezalni sciekaw. 

IMI!'; I NAZWlSKO WlASCICIElA 

NIERUCHOMOSCI/NAZWA FIRMY 

ADRES NIERUCHOM05CI 

NUMER EWlDENCYlNY DZIAl.KI 

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO 

LICZBA 050B ZAMELDOWANYCH NA POSES}I 

LICZBA OSOB ZAMIESZKU}4-CYCH POSES}!,; 

SCJ~KlQ!)PRO.wAIlZAN~Sf}J)o--, 

(dane obowiqzkowe, proszQ zaznaczyc wlasciwy kwadrat i wypclnic brakujqce poIa); 

POjEMNOSC (m' ) 

TECHNOLOGIA WYKONANIA ZBIORNlKA 
ZBIORNlKA (np. betonowy, kr~gi betonowe, metalowy, 

BEZODPl.YWOWEGO poliestrowy, inne) 
(5ZAMBA) 0 

CZF;STOTLIWOSC OPROZNIANIA 

DATA OSTATNIEGO OPROZNIENIA 

PRZYDOMOWEJ POjEMNOSC (m3) 

OCZYSZCZALNI SCIEKOW D CZF;STOTLIWOSC OPR6zNIANIA 



I DATA OSTATNIEGO OPROZNIENIA I 

NIE POSIADAM ZADNEGO Z POWYi:SZYCH ANI PRZ\'I4CZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 0 

CZY_JEST PODPISAljA UMOWA Z FIRMA NA OPROZNIANIE_ZIlIORNlKA llEZODp!:'¥WOWEGO LUll OPROZNIANIE 

O~SADNlKA_W1NSTALACJI PRZYDOMOWE j OCZYSZCZALNI SCIEKOW? 

(proszG zaznaezyc wlaseiwy kwadrat) 0 TAK o NIE 

DATA ZAWARClA UMOWY: ... .. ......... ........... ..... ........ . . 

UMOWA ZAWARTAJEST Z FIRM!;: (prosz~ zaznaezyc wlaseiwy kwadrat) 

o REMONDIS DROBI N Komunalna Sp. z 0.0. 

o PGK w PIOl\sku Sp. z 0.0. 

o EKO-WYWOZ Daniel Wodzyrlski w Cieehanowie 

o INNA Uaka?) ........................ .... ..... ... .... ... .......... . . 

W prLYPadku zmiany danych w ankiecie wlascicieI jest zobowi'!zany zloiyc now,! ankietQ w terminie 14 dni od 

daty nastqpienia zmiany. 

Swiadomy odpowicdzialnosci karncj za podanic w ninicjszej ankiecic nieprawy, zgodnie z artykutem 

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnorGcznym podpisem prawdziwosc danych zamieszczonyeh powyzej. 

(miejseowosc i data) (podpis wlaseieiela) 

KlauzuJa informacyjna - cwidcncja zbiornikow bezodplywowych oraz przydomowych oczyszczalni stickaw 
Zgodnic 7. art. 13 ust. 1 i 2 Rozpor/.qdzenia Parlamcntu Europcjskiego i Rady (VE) 2016/679 7. dn ia 27 kwictnia 2016 r. w sprawic ochrony 
os6b fizycznych w zwiqzku z przetwar;;anicm danych osobowych i w sprawic swobodnego prlcplywu takich danych oraz uchylenia 
dyrcktywy 95/46/WE (og6lno rozporz'ldzeoio 0 ochronie danyeh) dalej RODO, infonnujemy zo: 
1. Administratorcm Pani/Pana danych osobmvych jest Wojt Gminy Baboszcwo z siedzihq: ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo. 

Z Administratorcm morna si~ kontaktowac piscmnie, za pomocCj: poczty tradycyjnej na adrcs sicdziby lub drogCl elektronic1.llCl pod 
adresem: u rzad@gmjnababoszcwo.pl 

2 . Administrator wymac7.yi Tnspcktora Ochrony Danych, 7. ktorym mozna siQ kontaktowac pod adresem mailowym: 
iod@gminababoszewo.pl 

3. Pani/pana dane osobowe przetwarzane bQdq w celu wypclnienia obowiClzku prawnego ciqzqccgo na Administratorzc (art. 6 ust. 1 lit. 
c nODO), wynikajqccgo z ustawy z dnia 13 wrzcsnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, ustawy z dnia 11 czerwca 
1960 r. Kodeks postQPowania administracyjncgo oraz ustawy z dnia 14 llpca ] 983 r. 0 narodowym zasobie archiwainym i archiwach. 

11. Pani/Pana dane osobowe pn.ctwarzane bQdq W celu obowiqzkowcgo pro\,\'adzenia ewidencji zbiornikow bezodply", .. owych oraz 
przydomowych oczyszczalni scickow wynikajqcego z ustawy na podstawie danych zlozonych w form ic piscmncj (ankiety) do Urz~du 
Gmi.ny w Baboszcwie a takZe w celu prowad1.enia archiwizacji dokumcntacji. 

5. Dane osobowe rue pochodz'l od stron trzecich. 
6. Pani/Pana dane mog(l bye udostc;pniane podmiotom upowaznionym do tego na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom 

realizujqcym czynnosci niezbf;dne do zrcaIizowania wskazanego celu pr~etwarzania, tzn. podmiotom udziciajqcym wsparcia 
Administratorowi na zasadzie zleconych usiug, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia prl.Ctwarzania, np. zcwn~trzncj firmie 
informatycznej, dostawcom program6w infonnatycznych, operatorom pocztowyrn. 

7. Pani/Pana dane osobowe bC;dq przctwarzane przcz okres niezbQdny do rcalizacji cel6w okreslonych w pkt. 4, zgodnie z prz.episami 
prawa dotyczi:l,cymi archiwizacji. 

8. Posiada Pani/Pan prawo zqdania dostQPu do swoich danych osobowych. a takZe ich sprostowania (poprawiania) oraz prawo 
ograniczenia prlctwarzania. 

9. Ma Pani/Pan prawo wnicsicnia skargi do organu nadzorczego, tj . do Prezesa UrlQdu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, it. przctwarzanie danych osobowych narusza przepisy og6lnego rozpo~dzcnia 0 ochronic 
danych osobowych. 

10. Podanic danych osobowych jest wymogiem ustawowym. 
11. Pani/pana dane nie bQdi:l. przekazywane do panstw trl.ecich. ani udostQpniane organizacjom miQdzynarodovvym. 
12. W procesie prl.ctwarzania danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji w spos6b 7.automatyzowany, w tym nie dokonujc 

profilowania. 


