
..............................., dnia .................. r.

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

(pieczęć firmowa)
Burmistrz Miasta Imielin
ul.Imielińska 81
41- 407 Imielin

Wniosek
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1. Wnioskodawca……………………………………………………….………………………………………... 
..............................................................................................................................................................

      NIP .............................. wnioskuje o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i transportu  nieczystości  ciekłych  na  obszarze 
Gminy .......................................................

2. Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi umożliwiającymi prowadzenie ww. 
działalności, tj.:
a) ...................  pojazdów  asenizacyjnych  spełniających  wymagania  techniczne  określone 

w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz warunki określone w przepisach 
rozporządzenia ministra infrastruktury z  12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych,

b) garaże, budynki techniczne, warsztat, myjnia samochodowa*
c) sprzęt inny.........................................................................................................................
d) biuro i sprzęt biurowy …………………………………………………………………………..

3. Wnioskodawca stosuje oraz zamierza stosować następujące technologie opróżniania i transportu 
nieczystości ciekłych ……………………..………………………………………………………..

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

Używając  odpowiedniego  sprzętu  (w  tym pojazdów asenizacyjnych),  firma  w szczelny  sposób, 
uniemożliwiający wydostanie  się nieczystości  ciekłych na zewnątrz,  dokonuje ich transportu  do 
stacji zlewnej ………………………………………………………………………………………………….

4. Wnioskodawca  planuje  wykonać  następujące  zabiegi  z zakresu  ochrony  środowiska  i ochrony 
sanitarnej po zakończeniu działalności:
1) usunąć poprzez unieszkodliwienie lub odzysk wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na 

terenie prowadzonej działalności,
2) obmyć  oraz  dokonać  dezynsekcji  i dezynfekcji  wszystkich  pojazdów  oraz  pomieszczeń 

służących prowadzonej działalności,

5. Wnioskodawca zamierza prowadzić przedmiotową działalność przez okres ……... lat
6. Załączniki: 
      1/ umowa ze stacją zlewną …………………………………………………………………………………
          ……………………………………………………………………………………………………………… 
          zawarta na okres ……… lat lub czas nieokreślony*,

2/ zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,  
3/ zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
4/ kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów …….. szt,
5/ zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej, odpis z Krajowego Rejestru 
    Sądowego * 
6/ tytuł prawny władania nieruchomością

      7/ dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 
Opłata skarbowa w wysokości 107,00 zł winna być uiszczona gotówką   w   kasie Urzędu  lub  przelewem  na rachunek Urzędu 
Miasta Imielin (Zał. pkt III.42 ustawy z dnia   18.11.2006 r. o opłacie skarbowej /Dz. U. Nr 225 z  2006 r., poz. 1635 ze zm./).

* -niepotrzebne skreślić
...............................

(podpis osoby upoważnionej)


