
      

  …………………., dn…………… 

 
(imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 

 
…………………………………. 
                              (adres) 

…………………………………. 
                               (NIP) 

…………………………………. 
                             (telefon) 

 
 
 

            Wójt Gminy Poczesna   

                          ul. Wolności 2    

                42-262 Poczesna 
 

 

WNIOSEK 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   
 
 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) 

proszę o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

 

1. Dane przedsiębiorcy: 

- Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

ubiegającego się o zezwolenie: 

 

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

 

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

 

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

 

- Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 

 

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

 

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

 

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

 

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

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: (wykaz sprzętu  i środków technicznych 

oraz ksero dowodów rejestracyjnych): 

 



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

 

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

 

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

 

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:  

 

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

 

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

 

7. Określenie stacji zlewnych gotowych do odbioru nieczystości ciekłych: 

 

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

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

8. Załączone dokumenty: 

 

- Zaświadczenie albo oświadczenie: o braku zaległości podatkowych ( druk z Urzędu 

Skarbowego) i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne 

(z ZUS-u), w oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę o następującej treści „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”). 

- Odpis z rejestru przedsiębiorców (wpis do KRS). 

- Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

- Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z potwierdzeniem przeprowadzonych 

badań technicznych. 

- Dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, gdzie mają być garażowane 

środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem.                             

W przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada bazy transportowej lub baza nie spełnia 

wymagań, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonywania 

napraw i czynności w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych. Ponadto                

w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych wraz                   



ze specjalistycznym sprzętem do mycia należy przedstawić aktualną umowę                                

z uprawnionym podmiotem prowadzącym działalność w tym zakresie.  

- Dokumentacja fotograficzna potwierdzająca oznakowanie samochodów do transportu 

nieczystości (nazwa firmy, numer telefonu). 

- Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (podstawa prawna: 

ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej Dz.U. 2021, poz. 1923 z późn. 

zm.). 

 

…………………..……....……………………………. 

                       (czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej   

do reprezentowania Przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji )  

 

 


