
ZARZ~ZENIE 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 

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

(Dz. 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 (Dz. U. 2022 r., poz. 2519 ze zm.) 

zarzqdzam co nast~puje: 

§1. 

Przeprowadzic inwentaryzacj~ zbiornik6w bezodplywowych oraz przydomowych 

oczyszczalni sciek6w w nieruchomosciach polozonych na terenie Gminy Baboszewo 

w postaci ankiety stanowiqcej zalqcznik do niniejszego zarzqdzenia. 

§2. 

Celem dzialania, 0 kt6rym 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 (Dz. U. 2022 r., poz. 2519 ze zm.). 

§3. 

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

kt6rej wz6r stanowi zalqcznik do Zarzqdzenia, dost~pnej w Urz~dzie Gminy 

Baboszewo, na stronie internetowej Gminy Baboszewo i w Biuletynie Informacji 

Publicznej. 



Wypelniony formularz mozna 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) przeslac skan wypelnionej ankiety na adres e-mail: 

urzad@gminababoszewo.pl. 

§4. 

Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Baboszewo. 

§5. 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

~
T 

m ' . 
'gr lIlZ. Bo~ anusz PietnlSzewsk, 



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 EWIDENC}I ZBIORNIKOW BEZODPl.YWOWYCH (SZAMB) ORAZ 

PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI SCIEKOW 

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

przydomowych oczyszczalni sciekow zlokalizowanych na nieruchomosciach polozonych na terenie Gminy Baboszewo 

zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r . 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. 

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

Wypelnion~ ankiet~ naleiy zlozyc w Urz~dzie Gminy Baboszewo Kancelaria Ogolna w godzinach pracy urz~du, 

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

skan drog~ elektroniczn~ na adres: urzad@gminababoszewo.pl 

Druk do pobrania w Urz~dzie Gminy Baboszewo Kancelaria Ogolna, na stronie intem etowej www.gminababoszewo.pl 

w zakladce Informacje dla Mieszkancow i Interesantow - Ewidencja zbiomikow bezodplywowych oraz przydomowych 

oczyszczalni sciekow oraz na stronie www.bip.gminababoszewo.pl w zakladce Menu przedmiotowe - Ewidencja zbiomikow 

bezodplywowych oraz przydomowych oczyszczalni sciekow. 

IMIF; I NAZWISKO Wl.ASCICIELA 

NIERUCHOMOSCI/NAZWA FIRMY 

ADRES NIERUCHOMOSCI 

NUMER EWIDENCYjNY DZIAI.KI 

NUMER TELEFONU KONTAKTOWEGO 

LlCZBA OSOB ZAMELDOWANYCH NA POSESJI 

LlCZBA OSOB ZAMIESZKUJ~CYCH POSESJF; 

$CIEKI ODPROWADZANE SA..I2.Q.;. 

(dane obowiqzkowe, prosz~ zaznaczyc wlasciwy kwadrat i wypelnic brakujqce pola) : 

PO]EMNOSC (m3) 

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

BEZODPI.YWOWEGO poliestrowy, inne) 
(SZAMBA) 0 

CZF;STOTLIWOSC OPROZNIANIA 

DATA OSTATNIEGO OPROZNIENIA 

PRZYDOM OWEJ PO]EMNOSC (m3) 

OCZYSZCZALNI SCIEKDW 0 CZF;STOTLIWOSC OPROZNIANIA 



I DATA OSTATNIEGO OPROZNIENIA I 

NIE POSIADAM ZADNEGO Z POWYZSZYCH ANI PRZYL.4CZENIA DO SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ 0 

CZY JEST PODPISANA UMOWA Z FIRMA NA OPROZNIANIE ZBIORNlKA BEZODPLYWOWEGO LUB OPROZNIANIE 

OSADNlKA W INSTALACjI PRZYDOMOWEI OCZYSZCZALNI SCIEKOW? 

(prosz~ zaznaczyc wlasciwy kwadrat) 0 TAK o NIE 

DATA ZAWARCIA UMOWY: ................................... .. . .. 

UMOWA ZAWARTAjEST Z FIRM!).: (prosz~ zaznaczyc wlasciwy kwadrat) 

o REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z 0.0 . 

o PGK w Plonsku Sp. z 0.0 . 

o EKO-WYWOZ Daniel Wodzyilski w Ciechanowie 

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

W przypadku zmiany danych w ankiecie wlasciciel jest zobowi'!zany zlozyc noW'! ankiet~ w terminie 14 dni od 

daty nast,!pienia zmiany. 

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszej ankiecie nieprawy, zgodnie z artykulem 

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wlasnor~cznym podpisem prawdziwosc danych zamieszczonych powyZej. 

(miejscowosc i data) (podpis wlasciciela) 

Klauzula informacyjna - ewidencja zbiornikow bezodplywowych oraz przydomowych oczyszczalni sciekow 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osob fi zycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzqdzenie 0 ochronie danych) dalej RODO, informujemy ze: 
1. Administratorcm Pani/Pana danych osobowych jest Wojt Gminy Baboszewo z siedzibq: ul. Warszawska 9A, 09 - 130 Baboszewo. 

Z Administratorem mozna siq kontaktowac pisemnie, za pomOCq poczty tradycyjnej na adres siedziby lub drogq elektronicznq pod 
adresem: urzad@gminababoszewo.pI 

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktorym mozna si<;l kontaktowac pod adresem mailowym: 
iod@gminababoszewo.pI 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b<;ldq w celu wypelnienia obowi,!zku prawnego ciqzqcego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. 
c RODOl. wynikajqcego z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, ustawy z dnia 14 czerwca 
1960 r. Kodeks post<;lpowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14lipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarlane b<;ldq w celu obowiqzkowego prowadzenia ewidencji zbiornikow bezodplywowych oraz 
przydomowych oczyszczalni sciekow wynikajqcego z ustawy na podstawie danych zlozonych w formie pisemnej (ankiety) do UrzQdu 
Gminy w Baboszewie a takze w celu prowadzenia archiwizacji dokumentacji. 

5. Dane osobowc nie pochodzq od stron trzecich. 
6. Pani/Pana dane mogq bye udost<;lpniane podmiotom upowaznionym do tego na podstawie przepisow prawa oraz podmiotom 

realizujqcym czynnosci niezb<;ldne do zrealizowania wskazanego celu przetwarzania, tzn. podmiotom udzielajqcym wsparcia 
Administratorowi na zasadzie zleconych uslug, zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania, np . zewn<;ltrznej firmie 
informatycznej, dostawcom programow informatycznych, operatorom pocztowym. 

7. Pani/Pana dane osobowe b<;ldq przetwarzane przez okres niezb<;ldny do realizacji celow okreslonych w pkt. 4, zgodnie z prlepisami 
prawa dotyczqcymi archiwizacji. 

8. Posiada Pani/Pan prawo zqdania dost<;lpu do swoich danych osobowych, a takZe ich sprostowania (poprawiania) oraz prawo 
ograniczenia przetwarzania . 

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj . do Prezesa Urz<;ldu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, ii: przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogolnego rozporzqdzenia 0 ochronie 
danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowychjest wymogiem ustawowym. 
11. Pani/Pana dane nie b<;ldq przekazywane do pailstw trzecich, ani udostQpniane organizacjom mi<;ldzynarodowym. 
12. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator nie podejmuje decyzji w sposob zautomatyzowany; w tym nie dokonuje 

profilowania . 


