
      NEO._____ . _____ . _____

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE
OPRÓŻNIANIA  ZBIORNIKÓW  BEZODPŁYWOWYCH  I  TRANSPORTU  NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH Z TERENU GMINY ZIELONKI

Zielonki, dnia.............................
 
......................................................
          (imię i nazwisko, nazwa firmy)

......................................................
          (adres)

......................................................
     (nr telefonu)

NIP ….........................................

WNIOSEK

Na  podstawie  art.  8  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku

w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm) proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od

właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Zielonki. 

1. Określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności:

….....................................................................................................................................................................

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

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

2.  Określenie  środków technicznych,  jakimi  dysponuje  ubiegający  się  o  zezwolenie,  mające  na  celu

zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań objętych zezwoleniem.

a)  pojazdy asenizacyjne  przeznaczone  do świadczenia  usług  (podać typ samochodów,  ich markę,  nr

rejestracyjny, formę władania, sposób oznakowania pojazdów):

….....................................................................................................................................................................

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

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

….....................................................................................................................................................................

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

b) baza transportowa i jej wyposażenie techniczno-biurowe (podać lokalizację i opis terenu, wskazanie

zaplecza techniczno-biurowego, podać miejsca garażowania pojazdów asenizacyjnych, miejsca do mycia

i dezynfekcji pojazdów, miejsce bieżącej konserwacji i napraw pojazdów asenizacyjnych):

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

Urząd Gminy Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki, woj. małopolskie

Wójt Gminy Zielonki
Ul. Krakowskie Przedmieście 116
32-087 Zielonki



………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

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  objętej  wnioskiem  (w tym   zabiegi  sanitarne  i  porządkowe  związane  ze  świadczonymi

usługami):

….....................................................................................................................................................................

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

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

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

….....................................................................................................................................................................

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

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

….......................................................

Podpis

Załączniki:

1. Zaświadczenie  lub  oświadczenie  o  braku  zaległości  podatkowych  i  zaległości  w  płaceniu  składek  na

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

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

3. Kserokopie  dowodów  rejestracyjnych  pojazdów  przeznaczonych  do  prowadzenia  działalności  objętej

zezwoleniem z ważnym badaniem technicznym.

4. Dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  dysponowania  odpowiednią  bazą  transportową,  w której  będą

garażowane pojazdy asenizacyjne.

5. Dokument  potwierdzający  posiadanie  zaplecza  technicznego  zapewniającego  utrzymanie  pojazdów

asenizacyjnych  w odpowiednim stanie  sanitarnym tj.:  1)  miejsce  postojowe  z  punktem napraw dla  pojazdów

asenizacyjnych, 2) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych.

6. Dowód wpłaty opłaty skarbowej - 107 zł

Wniosek należy złożyć na Dzienniku Podawczym (sekretariat). 
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