
ANKIETA 

Ankieta traktowana jest jako zgłoszenie do „ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz 

przydomowych oczyszczalni ścieków” zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na 

terenie Gminy Mogilno, 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. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.). 

Imię i nazwisko właściciela/ 

użytkownika nieruchomości 

 

Adres  

nieruchomości 

 

Liczba  

osób  

zamieszkujących posesję  

 

DANE TECHNICZNE ODPROWADZANIA NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

Nieczystości ciekłe z w/w posesji odprowadzane są do: 

 Sieci kanalizacji sanitarnej (w przypadku zaznaczenia tego punktu, należy wyłącznie podpisać 

ankietę oraz oświadczenie RODO i przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Mogilnie) 

 

 Zbiornika bezodpływowego (szamba) 

 

1. Pojemność zbiornika (m3) ………………………………… 

2. Technologia wykonania zbiornika (np. betonowy, metalowy, poliestrowy, kręgi betonowe, 

zalewane betonem, inne – jakie?) …………………………………………………………… 

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

3. Rok budowy zbiornika bezodpływowego …………………………………………………… 

4. Liczba osób korzystających ze zbiornika …………………………………………… 

5. Jak często zbiornik jest opróżniany w ciągu roku? ……………………………………… 

6. Czy jest podpisana umowa z firmą na opróżnianie zbiornika?  

 TAK 

 NIE 

7. Nazwa podmiotu odbierającego …………………………………………………………… 

8. Data ostatniego wywozu nieczystości ciekłych …………………………………………… 

 

 Przydomowej oczyszczalni ścieków  

1. Pojemność [m3] ………………………………………… 

2. Typ przydomowej oczyszczalni ……………………………………………………… 

 

……………………………………………..… 

(data i czytelny podpis) 

 

Wypełnioną ankietę/zgłoszenie należy złożyć do dnia 31 marca 2020 r. bezpośrednio w Urzędzie 

Miejskim w Mogilnie – pokój 209; za pośrednictwem operatora pocztowego lub przesłać skan 

wypełnionej ankiety na adres: j.nowakowska@mogilno.pl 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), informuję, iż: 



1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Mogilno, ul. Narutowicza 1, 88-300 

Mogilno 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - arnold.partner@gmail.com 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu obowiązkowej ewidencji zbiorników 

bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z instrukcją kancelaryjną – 10 lat. 

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich 

skorygowania. 

7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, email: kancelaria@giodo.gov.pl) jeżeli uzna Pan/Pani, że 

przetwarzanie narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 r. 

……………………………………………………… 

                               (czytelny podpis) 
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