
…………………., dn. …………..… r. 

……………………………… 

 

……………………………… 

Dane wnioskodawcy 

 Wójt Gminy Świerczów 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i / lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

i transportu nieczystości ciekłych* 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 poz. 1297, 1549) składam wniosek o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Świerczów. 

1. Dane przedsiębiorcy: 

1.1. imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: ………………………………………….. 

1.2. adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

1.3.  numer identyfikacji podatkowej (NIP): ………………………………………….….. 

2. Przedmiot i obszar działalności: ………………………………………………………….. 

3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 

działalności objętej wnioskiem (wykaz sprzętu i środków technicznych): 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidywanych 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. Termin podjęcia działalności: …………………………………………………………….. 

7. Zamierzony czas prowadzenia działalności: ……………………………………………… 

8. Informacje dotyczące bazy (lokalizacja, wyposażenie): ………………………………….. 

9. Informacja dotycząca miejsca mycia i dezynfekcji środków technicznych przewidzianych 

do realizacji usługi: ……………………………………………………………………….. 

_____________________________ 

*niepotrzebne skreślić 

 

…………………………… 

Podpis 

 



 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości 

w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składane 

jest pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań - 

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

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną. 

3. Pisemne zapewnienie, że pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków 

i transportu nieczystości ciekłych posiadają aktualne badania techniczne potwierdzone 

wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz spełniają standardy techniczne określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. 

4. Dokumentu z którego wynika tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się baza 

transportowa (odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy, umowa najmu, umowa 

użyczenia). 

5. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł zgodnie z ustawą 

z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej  (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1540  ze zm.).  

Opłatę uiszcza się składając wniosek, na konto Urzędu Gminy Świerczów - nr rachunku 

19 8890 1024 0016 1176 2003 0017. 


