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

 

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

 

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

 

......................................................... 
(Imię i Nazwisko przedsiębiorcy / Nazwa 

Adres zamieszkania / Siedziba 

Tel. kontaktowy) 

 

 Wójt Gminy Dobrzyniewo Duże 
 

 

W N I O S E K   

 

W związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o 

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz NIP 

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

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

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

2. Przedmiot działalności: .......................................................................................................... 

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

3. Obszar działalności: ............................................................................................................... 

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

4. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie ............. 

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

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

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

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

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

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

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

5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem .............................................. 

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

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

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

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

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



6. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności ........................................................................................................ 

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

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

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

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

7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia* ......................................................................................................................... 

 

 

.................................................. 
             podpis wnioskodawcy 

Załączniki: 

 

1. Dokument potwierdzający prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych. 

2. Zaświadczeni albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych.  

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne. 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". 

4. Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości przez stację zlewną. 

5. Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych. 

6. Kserokopie dokumentów potwierdzających dysponowanie prawem do nieruchomości, 

stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:  

 miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 7,  

 miejsce postojowe dla pojazdów samochodowych;  

7. W przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, 

o której mowa w pkt 6) posiadanie dokumentacji potwierdzającej możliwość mycia i 

dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych. 

 

 Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej  w wysokości 

107,00 zł na konto Urzędu: BS w Białymstoku o/Dobrzyniewo nr konta : 

60806000042600101020000010 (art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie 

skarbowej /Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ze zm./ oraz część III, pkt 42 załącznika do tej 

ustawy). 

 

 

* - nie dłuższy niż 10 lat (wynika z art. 9 ust. 1b ustawy)  


