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                                                         Wójt Gminy Trzebownisko 

                                                       36-001 Trzebownisko 976 

 

W N I O S E K 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności                                                                 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebownisko. 

1. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, NIP: 

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

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

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

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

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:  

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

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

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie w celu 

zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem (sporządzić            

w oparciu o Uchwałę Nr XLII/388/2014 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 30 maja 2014 r.         

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się                

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebownisko):  

a) środki transportu (rodzaj, ilość, oznakowanie, wyposażenie pojazdów, czy spełniają standardy techniczne) 

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

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

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

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

b) baza transportowa (miejsce garażowania, napraw, konserwacji i remontów, mycia i dezynfekcji pojazdów) 

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

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

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

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

 



4. Opis technologii 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. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 

jej prowadzenia: 

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

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

 

         ................................................................. 
                       (data i podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Załączniki: 

a) aktualne zaświadczenie/oświadczenie* o braku zaległości podatkowych 

b) aktualne zaświadczenie/oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne i społeczne 

c)  kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów służących do prowadzenia działalności  
d) dokument potwierdzający tytuł prawny do bazy transportowej 

e) dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną 

f) dokumenty potwierdzające możliwość utrzymania pojazdów asenizacyjnych w należytym stanie 

sanitarnym i technicznym (kopia projektu zagospodarowania działki/kopia inwentaryzacji 

powykonawczej z zaznaczoną myjnią oraz pomieszczeniem garażowo – warsztatowym lub kopie 

umów z myjnią i warsztatem naprawczym) 

g) wypis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej 

h) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 107 zł 

i)  inne dokumenty: ..................................................................................... 

 

* składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:  

  „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

 

 

Podstawa prawna: 
1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1827). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów  asenizacyjnych  

    (Dz. U.  Nr 193, poz. 1617). 

5. Uchwała Nr XXVI/233/12 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

    i porządku na terenie Gminy Trzebownisko.                                                                                                                                                                                                                                                                  

6. Uchwała Nr XLII/388/2014 Rady Gminy Trzebownisko z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie określenia wymagań,  jakie    
    powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania      
    zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Trzebownisko. 


