
…………………………………                                                                    ……………………dn. …………….. 

…………………………………                                                                          (miejscowość)                                                               

……………………………….. 

……………………………….. 

Dane wnioskodawcy/pieczątka 

 

Burmistrz  Nowogrodźca 

ul. Rynek 1 

59-730 Nowogrodziec   

 
 

WNIOSEK 

 
o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.) zwracam się z prośbą 

o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 
1. Dane przedsiębiorcy:  

-imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

-adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorący ubiegającego się o zezwolenie: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

-telefon: 

………………………………………………………………………………………………… 

-numer identyfikacji podatkowej (NIP):  

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

2. Przedmiot i obszar działalności: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3.Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 

działalności objętej wnioskiem (wykaz sprzętu i środków technicznych, oraz  jako załącznik 

ksero dowodów rejestracyjnych): 

3.1.  Tabor specjalistyczny: 

Samochody 

(typ marka) 
Przeznaczenie 

Pojemność 

zbiornika 

/ liczba przegród 

Rok 

produkcji 

Forma 

władania 

Numer 

rejestracyjny 

 

 

     

      



 

 

 

     

 

 

     

3.2.Miejsce garażowania: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy  

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia (termin należy określić w latach, maksymalny okres na jaki zezwolenie może 

być wydane wynosi 10 lat): 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

7. Rodzaje nieczystości ciekłych odbieranych od właścicieli nieruchomości: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

8. Wskazanie adresu stacji zlewnej gotowej do odbioru w/w ścieków: 

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

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

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

 

 

 

……………………………. 

data i podpis wnioskodawcy 
 



Załączniki: 

1.Aktualne zaświadczenie  albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; Uwaga : Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zgodnie z zapisem art. 8 ust.1 pkt 1a i 1b 

ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 2010        

z późn. zm.), jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; 

2. Tytuł prawny do nieruchomości stanowiącej bazę transportową wyposażoną w miejsca postojowe i garażowe 

oraz miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów, np. kserokopia aktu notarialnego, umowy najmu itp. (zgodnie                

z  § 1 ust. 1 pkt 2 uchwały nr XXII/160/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 5 maja 2012 r. w sprawie 

określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zgodnie z rozstrzygnięciem nadzorczym nr 

NK-N4.4131.606.2012.MG Wojewody Dolnośląskiego z dnia 3 lipca 2012r. stwierdzającym nieważność § 1 ust. 

1 pkt 3, § 1 ust. 2 i 3 uchwały Rady Miejskiej w Nowogrodźcu nr XXII/160/12 z dnia 25 maja 2012 roku w 

sprawie określenia wymagań dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych); 

3.Umowę lub oświadczenie o gotowości przyjęcia ścieków przez oczyszczalnię ścieków; 

4.Kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych; 

5.Kopie dokumentów poświadczających, że pojazd asenizacyjny spełnia standardy techniczne zawarte                             

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617) lub oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań o spełnianiu przez ten pojazd wymagań zawartych w ww. 

Rozporządzaniu. 

5.Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł za wydanie zezwolenia na wykonywanie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 


