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…………………………………………                                   …………. , dnia ………….. 
          (imię i nazwisko  lub nazwa firmy ) 
 

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

………………………………………… 
                          (telefon) 

 

        Wójt Gminy Cisek 

ul. Planetorza 52 

47-253 Cisek 

 

 

 
WNIOSEK  

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 

 

1. Podmiot ubiegający się o zezwolenie  (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania 

lub siedziba przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

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

3. Określenie przedmiotu i obszaru działalności 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

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

prowadzenie działalności objętej wnioskiem (w tym opis wyposażenia technicznego 

zawierającego wymagania odnośnie do pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do 

świadczenia usług oraz wymagania odnośnie do bazy transportowej) 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 
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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 (w tym opis zabiegów sanitarnych 

 i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami) 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 

jej prowadzenia 

……………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

………….…………………………………… 

  / data i podpis Wnioskodawcy/ 
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Załączniki: 

 

a) Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; 

b) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości   

w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą  

o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia."; 

c) Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której 

zlokalizowana jest baza transportowa z wydzielonym i zabezpieczonym miejscem 

postojowych, umożliwiającym garażowanie pojazdów przewidzianych do świadczenia 

usług; 

d) Określenie posiadania zaplecza technicznego zapewniające możliwość mycia  

i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych oraz wykonywania napraw, konserwacji 

pojazdów, chyba że czynności te będą wykonywane przez podmioty zewnętrzne poza 

terenem bazy; 

e) Potwierdzone kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych  

z aktualnymi badaniami technicznymi; 

f) Potwierdzony odpis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji 

działalności gospodarczej; 

g) Dowód wniesienia opłaty skarbowej wysokości 107 zł; 

h) Inne wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych określone uchwałą Rady Gminy Cisek nr XVIII/103/2016 z dnia 

10 sierpnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2016 r. poz. 1751 z 16 sierpnia 2016 r.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


