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

…..............................................................................                                           
  ( imię  i nazwisko lub  nazwa przedsiębiorcy  )                                                         
…..............................................................................

…..............................................................................
(adres  zamieszkania  lub siedziby przedsiębiorcy )

….............................................................................
(Numer NIP  )

……………………………………………………..
( nr telefonu)

                                                                                        WÓJT  GMINY  NIELISZ                          
                                                                                                  NIELISZ 279
                                                                                              22-413 NIELISZ
 

WNIOSEK

o udzielenie  zezwolenia na świadczenie  usług w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych   lub osadników w instalacjach  przydomowych oczyszczalni ścieków i

transportu nieczystości  ciekłych .

1. Określenie przedmiotu  i obszaru działalności    :
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
2. Określenie środków technicznych , jakimi  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 .
 ( Przykład ; Opróżnianie zbiorników bezodpływowych przy użyciu pojazdu asenizacyjnego wyposażonego w beczkę ,   
pompę ssącą, otwór czerpalno-spustowy oraz węże. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego odbywa się przez 
zasysanie nieczystości do beczki. Po zakończeniu opróżniania otwór czerpalno-spustowy zostaje szczelnie zamknięty , a 
nieczystości są przewożone i przekazywane do stacji zlewnej.)   

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



4. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po
    zakończeniu działalności .
   ( Należy opisać sposób postępowania z pojazdami asenizacyjnymi po zakończeniu , działalności,    
     np. opróżnianie z nieczystości, umycie, zdezynfekowanie.)

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

   

                                                               

                                                                                     …..........................................................
                                                                                                   ( podpis  wnioskodawcy )

         
Do wniosku załączam  następujące dokumenty :

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 
składek na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści „ Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej a za złożenie fałszywego oświadczenia”.

2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
4. Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych  do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych  spełniające wymagania zawarte  w 
rozporządzeniu  ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla 
pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. Nr 193, poz.1617)    

5. kserokopia dokumentu  potwierdzającego  tytuł  prawny  do  miejsca   garażowania  ww 
pojazdów  - baza transportowa.


