
................................. ...................................., dnia ....................
  (pieczęć firmowa)

Urząd Miasta i Gminy
Rynek 10
58-230 Niemcza

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W 
ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

 I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. Nazwa zakładu: .....................................................................................................................,

 z siedzibą w ......................................................... (NIP .................................); wnioskuje o 

udzielenie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie 

Miasta i Gminy Niemcza.

2. Zakład  ...................................................................................................................  dysponuje 

odpowiednimi środkami technicznymi umożliwiającymi prowadzenie ww. działalności, tj.:

a) tabor  specjalistyczny  do  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu 

nieczystości ciekłych:

Lp. Posiadany 
sprzęt 
(marka i typ)

Numer 
rejestracyjny

Przeznaczenie pojazdu Ładowność / 
pojemność

Rok 
prod.

Adres bazy

b) inne urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny (np. do mycia, samochody i maszyny 

specjalne.)

Lp. Inne urządzenia (podać typ i producenta) Ilość Funkcja pojazdu Rok prod. Forma władania



c) garaże oraz inne budynki techniczne (warsztaty, myjnie samochodowe): ........................

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

............................................................................................................................................,

d) sprzęt inny: ........................................................................................................................,

e) biuro i sprzęt biurowy ........................................................................................................

3. Zakład ............................................................................. zamierza prowadzić działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez 

okres ............ lat, tj. od dnia ................ do dnia ...................... .

.................................
podpis

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
2. Kopia  odpisu  z  właściwego  rejestru  lub  zaświadczenia  z  ewidencji  działalności 

gospodarczej.
3. Informacja o proponowanych zabiegach z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

planowane po zakończeniu działalności.
4. Informacja  o  technologiach  stosowanych  lub  przewidzianych  do  stosowania  przy 

świadczeniu  usług  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu 
nieczystości ciekłych.

5. Zaświadczenie  o  braku  zaległości  podatkowych  i  zaległości  w  płaceniu  składek  na 
ubezpieczenie  zdrowotne  lub  społeczne  wystawione  nie  wcześniej  niż  miesiąc  przed 
składaniem wniosku.

6. Kserokopie  dowodów  rejestracyjnych  pojazdów  przeznaczonych  do  prowadzenia 
działalności objętej zezwoleniem.

7. Kserokopia  dokumentu  potwierdzającego  posiadanie  tytułu  prawnego  do  dysponowania 
bazą transportową.

8. Kserokopia  tytułu  prawnego  do  myjni  i  dezynfekcji  pojazdów  lub  oświadczenie  o 
możliwości korzystania w ww. zakresie z myjni, eksploatowanej przez oddzielny podmiot 
gospodarczy.

9. Dowód  wniesienia  opłaty  skarbowej  za  wydanie  zezwolenia  w  wysokości  107,-  PLN 
/zgodnie  z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej/.


