(imię i nazwisko wnioskodawcy, adres zamieszkania)
………………….., dnia ………...r.
NIP
REGON
Wójt Gminy Czernica
55-003 Czernica
ul. Kolejowa 3
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Zwracam się z prośbą, na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), o wydanie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności.

2. Określenie środków technicznych, którymi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie
działalności objętej wnioskiem.

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

4. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu
działalności.

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

6. Rodzaje ścieków odbieranych od właścicieli nieruchomości.

7. Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne.

Oświadczam, że:
1. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
będą spełniały wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 110z późn. zm.) oraz wymagania określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617), a także:
a) zostaną oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie będzie zawierało informacje takie jak: nazwa
(firma) przedsiębiorcy, jego adres i numer telefonu;
b) zostaną wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych, w
przypadkach zanieczyszczenia terenu podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników
bezodpływowych;
2. Posiadam tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza transportowa
przeznaczona do parkowania/garażowania pojazdów, przy pomocy których świadczone będą
usługi;
3. Wielkość bazy transportowej zapewnia możliwość parkowania/garażowania wszystkich pojazdów,
którymi dysponuje przedsiębiorca;
4. Teren bazy transportowej jest ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych, zabezpieczony przed
emisją zanieczyszczeń do gruntu;
5. * * Baza transportowa posiada zaplecze techniczne umożliwiające utrzymanie pojazdów
asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, tj. posiada:
a) miejsce postojowe z punktem bieżących napraw i konserwacji pojazdów asenizacyjnych;
b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych
6. * * Posiadam umowy z uprawnionymi podmiotami zewnętrznymi:
a) na wykonanie bieżących napraw i konserwacji pojazdów asenizacyjnych
b) na mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych, a zabiegi te prowadzę zgodnie z wymogami §10
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
Załączniki:
1.
2.
3.
4.

kopia zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego
kopia umowy z zarządcą stacji zlewnej lub oświadczenie o przyjmowaniu nieczystości ciekłych po uzyskaniu
zezwolenia
zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne*
inne .......................................................

…………………………………………………………….
miejscowość, dnia

…………………………………………………………….
podpis osób upoważnionych do reprezentowania
przedsiębiorcy

* Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
** Niepotrzebne skreślić

