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                                                                                                     ................................................ 
                                                                                                                 (miejscowość, data) 

............................................... 
         nazwa przedsiębiorcy 

 

……………………………... 

 nr telefonu (*) 

(*) dane podawane dobrowolnie* -  podanie numeru telefonu ma charakter opcjonalny, służy wyłącznie uproszczeniu kontaktu  
z wnioskodawcą  i przyspieszeniu rozpatrywania wniosku 

 

 

 
 Wójt Gminy Wisznia Mała 

ul. Wrocławska 9 

55-114 Wisznia Mała 

 

 

W N I O S E K 
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI  

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

1.1. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: 

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

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

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

1.2. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: 

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

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

1.3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

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

1.4. Wyposażenie bazy technicznej w: 

a) miejsce postojowe dla pojazdów                tak  lub  nie* 

b) miejsce do mycia pojazdów                       tak  lub  nie* 

 

   *( niepotrzebne skreślić) 

 

W przypadku niemożności spełnienia obowiązku ustalonego w 1.4. b przedsiębiorca jest 

zobowiązany udokumentować przekazanie tego obowiązku innemu podmiotowi, przez 

przedłożenie stosownej umowy. 
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2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

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

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

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 

3.1. Tabor specjalistyczny – asenizacyjny: 

Samochody 

(typ i marka) 

 

Numer 

rejestracyjny 

pojazdu 

Rok produkcji Data 

następnego 

badania 

technicznego 

Forma 

władania 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

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 termin podjęcia działalności objętej wnioskiem: 

 

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

7. Zamierzony czas prowadzenia działalności objętej wnioskiem: 

 

.....................................................................................................................(nie dłużej niż 10 lat) 
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Załączone dokumenty: 

1. Umowa lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych 

przez stację zlewną (dla gminy Wisznia Mała); 

2. Przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego 

do terenu; 

3. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 

oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 

4. Oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi spełniają 

wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. 

w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617); 

5. Oświadczenie, że tabor samochodowy i specjalistyczny oznakowany jest w sposób trwały 

i widoczny nazwą firmy; 

6. Aktualnie badania techniczne pojazdów (kserokopia dowodu rejestracyjnego); 

7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł 

 

Opłata skarbowa od zezwolenia zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 

skarbowej  wynosi 107 zł i pobierana jest z chwilą złożenia wniosku, na poniższe konto: 

Urząd Gminy Wisznia Mała 

ul. Wrocławska 9 

55-114 Wisznia Mała 

72 9591 0004 2001 0020 0514 0002 

tyt. opłata skarbowa za zezwolenie 

 

 

                                                                                                             …………………………. 
                                                                                     (podpis wnioskodawcy) 


