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WNIOSEK 
 
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości porządku w gminach (Dz. U. Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) wno-
szę o wydanie zezwolenia opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nie-
czystości ciekłych: 
 
 

1. Przedmiot wykonywanej działalności: 
 

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

2. Obszar wykonywanej działalności: 
 

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

3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, mające na celu 
zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań objętych zezwoleniem: 

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

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

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

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

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

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

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

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

 



5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej plano-
wane po zakończeniu działalności: 

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

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

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

 

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

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

 

7. Wskazanie miejsca odbioru, do którego będą przekazywane odebrane nieczysto-
ści płynne, zgodnie z art.8 ust.1 pkt 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz. U. z 11 kwietnia 2012 r., 
Nr 391): 

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

 

 
 

 
 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

1) Zaświadczenia lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zale-

głości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. 

Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa się pod rygorem odpowiedzial-

ności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świa-

domy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za skła-

danie fałszywych zeznań. 

2) Kopia zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON, 

3) Aktualne kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 

lub odpis z KRS-u. 

4) Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości płynnych przez stację zlew-

ną. 

5) Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł (część III ust. 41 ru-

bryka 2 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

t.j. Dz. U. Nr 225, poz. 1635). 

 
 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 
 

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

(miejscowość, data) 


