
............................................................................ ................................................
       ( miejscowość, data )

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

..............................................................................
imię i nazwisko (nazwa przedsiębiorcy)
Adres  Tel.

Burmistrz Gminy i Miasta 
Czerwionka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Czerwionka-Leszczyny

WNIOSEK
o udzielenie  zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych

Zwracam  się  z  wnioskiem  o  udzielenie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Gminy  i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

1. Dane  Wnioskodawcy: 

1) imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

2) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP):
.......................................................................................................................

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

3. Środki   techniczne,   jakimi   dysponuje   Wnioskodawca    w   celu 
zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem:

1) pojazdy  asenizacyjne  w  ilości  co najmniej 1, które spełniają wymagania 
rozporządzenia   Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  listopada  2002  r. 
w  sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,



Lp. Samochody 
(marka, typ)

Nr 
rejestracyjny

Termin 
następnego 

badania 
technicznego

Forma 
władania

Sposób oznakowania 
pojazdu umożliwiający 

identyfikację 
przedsiębiorcy

1

2

2) Zaplecze techniczne (podać miejsce garażowania pojazdów asenizacyjnch, 
    punkt napraw i  miejsce  do mycia i dezynfekcji pojazdów)

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

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

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

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

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

4. Informacje    o     technologiach     stosowanych    lub    przewidzianych 
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  objętej  wnioskiem  oraz  zamierzony czas 
jej prowadzenia:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

7. Określenie stacji zlewnych gotowych do odbioru nieczystości ciekłych:
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

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

                            podpis Wnioskodawcy



Załączniki:

1. Aktualne  zaświadczenie   o  braku  zaległości  podatkowych  i  zaległości 
w  płaceniu  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  i  społeczne,  albo 
oświadczenie  o  braku zaległości  podatkowych i  zaległości  w płaceniu 
składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne zawierające klauzulę:
"  Jestem  świadomy  odpowiedzialności  karnej  za  złożenie  fałszywego  
oświadczenia ".

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

3. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do  nieruchomości, 
na której  prowadzona jest działalność oraz oświadczenie o posiadaniu 
zaplecza  techniczno-biurowego  przystosowanego  do  prowadzenia 
działalności.

4. Umowa  kupna-sprzedaży,  najmu,  leasingu,  faktury  lub  inny  dokument 
potwierdzający posiadanie pojazdów asenizacyjnych.

5. Dokumentacja  potwierdzająca  oznakowanie  pojazdów  przedsiębiorcy 
(nazwa firmy, adres, telefon lub logo firmy wskazujące właściciela).

6. Aktualne badania techniczne pojazdów.
7. Umowa   na  korzystanie  z  usługi  mycia  pojazdów w  przypadku  braku 

wydzielonego  miejsca  do  mycia  pojazdów  na  terenie  posiadanego 
zaplecza.

8. Oświadczenie o spełnieniu warunków technicznych,  wymogów ochrony 
środowiska,  warunków  higienicznych  i  sanitarnych  w  miejscu  postoju 
i mycia pojazdów. 

9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Powyższe  dokumenty  należy  złożyć  w  oryginale  lub  potwierdzone 
za zgodność z oryginałem.

Opłata skarbowa 
Opłatę skarbową za wydanie zezwolenia w wysokości107,00 zł. należy wpłacić  na 
konto Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny  ul. Parkowa 9
 Nr bankowy: 21 8454 1095 2003 0000 0374 0047                                 
Tytuł wpłaty: "opłata skarbowa- zezwolenie ścieki".


