
Imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa                              ............................, dnia ............................

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

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

adres/telefon/NIP

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

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

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

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

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

     ul. Rynek 1,62-020 Swarzędz

WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług polegających

na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych

1. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy

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

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

2. Adres zamieszkania lub siedziby, NIP

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

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

3. Określenie przedmiotu i obszaru działalności objętej wnioskiem

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

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

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

działalności objętej wnioskiem:

a) baza transportowa (adres/wyposażenie)

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

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

b) pojazdy (typ/rok produkcji/forma władania)

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

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

c) inny sprzęt

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

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

5. Technologie stosowane przy odbiorze nieczystości ciekłych

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

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



6. Zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej po zakończeniu działalności

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

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

7. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem ......................................................................

8. Zamierzony okres prowadzenia działalności objętej wnioskiem (nie dłużej niż 10 lat)

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

Wymagane załączniki:

1. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek 
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. W przypadku oświadczenia składający zobowiązany jest  do 
zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
2.  Dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  dysponowania  terenem,  na  którym  znajduje  się  baza 
transportowa.
3. Potwierdzenie możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów (mycie i dezynfekcja pojazdów może odbywać się 
poza bazą techniczną na podstawie umowy z przedsiębiorcą posiadającym odpowiednie warunki i środki do 
jej przeprowadzenia).
4.  Dokument  potwierdzający  ważne  badania  techniczne,  dla  samochodu,  którym mają  być  świadczone 
usługi, wystawiony przez stację diagnostyczną.
5. Kopia dowodu rejestracyjnego samochodu, którym mają być świadczone wnioskowane usługi.
6. Dokument potwierdzający gotowość odbioru ścieków przez stację zlewną.
7. Potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej - 107,00 zł (na konto Urzędu: BNP Paribas Bank Polska S.A.  
nr 13 1600 1084 1843 0348 6000 0004) 

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

czytelny podpis przedsiębiorcy

Pouczenie:
1.  W  przypadku  niepełnego  wniosku  lub  braku  wymaganych  dokumentów  -  wnioskodawca  zostanie 
wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Kancelarii Urzędu.  Zgodnie z art. 8a ust.1 pkt 1 ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i  porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.) –  
nieusunięcie braków w terminie 14 dni, spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;

2.  Wydane zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych, może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku niewypełnienia przez 
przedsiębiorcę wymagań w nim określonych,  zgodnie z art.  9 ust.  2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.);

3. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących
wymagań sanitarnych i  ochrony środowiska  zgodnie  z  art.  9  ust.  3  ustawy z dnia  13 września  1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.).


