
..............................................................................    ............................................. 
          miejscowość 
................................................................................ 

(Imię i nazwisko, nazwa firmy)* 

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

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

(Adres zamieszkania lub adres siedziby  

przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie)* 

          

      

 

         Wójt Gminy Przemyśl 
         
 
 

WNIOSEK 
 

o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku          
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z poźn. zm.) składam wniosek o udzielenie 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 przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
- telefon: 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 

 
2. Przedmiot i obszar działalności: (tj. lokalizacja bazy sprzętowo-magazynowej, parkowania 
pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego i urządzeń technicznych, miejsca do mycia i naprawy 
pojazdów): 
Adres:........................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 
Forma własności/tytuł prawny 
..................................................................................................................................................................... 

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



 
 
3. Określenie: 
- środków, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie w celu zapewnienia prawidłowego 
wykonywania działalności objętej wnioskiem: 
środki transportu  
 

Samochody 

(podać typ i markę) 

Numer rejestracyjny 

pojazdu 

Następne badania 

techniczne 

Forma 

władania 

    

    

    

    

    

  

-bazy transportowo-postojowej  
Wyposażenie bazy technicznej w: 

a/   miejsca postojowe    tak    lub    nie  * 

b/   pomieszczenia socjalne    tak     lub   nie  * 

c/   punkt bieżącej konserwacji i napraw  tak     lub   nie  * 

d/  miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów tak    lub    nie  * 

e/   system komputerowy    tak    lub    nie  * 

     

*  (niepotrzebne skreślić) 

 

W przypadku nie spełnienia wymagań określonych w lit.  c – d  przedsiębiorca zobowiązany 

jest udokumentować wykonywanie tych usług poprzez uprawnione podmioty zewnętrzne. 

 
- szkolenia pracowników .............................................................................................................. 
....................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................... 
 
- inny sprzęt i urządzenia .............................................................................................................. 
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 

 

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy  
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 



a) stosujemy oraz zamierzamy stosować następujące technologie opróżniania i transportu 
nieczystości ciekłych: 
- używając odpowiedniego sprzętu ( w tym pojazdów asenizacyjnych) w szczelny sposób, 
uniemożliwiający wydostaniu się nieczystości ciekłych na zewnątrz dokonując transportu do 
stacji zlewnej – opis czynności....................................................................................................... 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.................................................................................……………………………………………....................... 
b) inne .......................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................... 
 
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 
zakończeniu działalności: 
- usunięcie poprzez unieszkodliwienie lub odzysk wszystkich zanieczyszczeń znajdujących się 
na terenie prowadzonej działalności, 
- obmycie oraz dokonanie dezynsekcji oraz dezynfekcji wszystkich pojazdów, urządzeń oraz 
pomieszczeń służących prowadzonej działalności, 
- inne ........................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................... 
 
6. Termin podjęcia działalności: 
………………………………………………………………………………………………..................................................... 
 
6a. Zamierzony czas prowadzenia działalności:............................................................................. 

 
7. Stacja zlewna, która będzie odbierać nieczystości ciekłe (nazwa, adres) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
         *  (niepotrzebne skreślić) 

 
 
 
 

..........................................................……… 
 podpis przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Załączniki: 
 

1. Zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w  podatkowych lub stwierdzające stan zaległości; 
2. Zaświadczenie lub oświadczenie* o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne ; 
3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną (umowa lub 

zapewnienie odbioru);  
4. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z potwierdzeniem aktualnych badań technicznych; 
5. Dokument potwierdzający tytuł prawny nieruchomości, gdzie jest  baza transportowa                                   

( udokumentowanie prawa do terenu służącego do parkowania pojazdów specjalistycznych 
asenizacyjnych,  miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów, bądź umową o przekazaniu tego obowiązku 
innemu podmiotowi);  

6. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł  
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r, .poz. 1282) obowiązek 
zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia 
wniosku o wydanie zezwolenia; 

 
 
* - Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 
jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej  
za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 
 
załączniki należy ponumerować i poświadczyć na zgodność z oryginałem  
 


