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                                                                                     ………………………, dnia………………… 

  (miejscowość, data) 

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

          ( dane wnioskodawcy/pieczęć ) 

 

 

                                                                                          Burmistrz Strumienia 

                                                                                                    ul. Rynek 4 

                                                                                                   43-246 Strumień  

 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  

i transportu nieczystości ciekłych  

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 1 – 1b, 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia  

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 

przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Strumień. 

1. Dane przedsiębiorcy: 

a)  imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: 

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

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

b)  adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 

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

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

c)  telefon:……………………………………………………………………………………………………………. 

d) numer identyfikacji podatkowej (NIP):……………………………………………………………………………. 

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności podmiotu ubiegającego się o zezwolenie: 

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

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

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

3. Określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie w celu zapewnienia 

prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 

a) wykaz sprzętu/-ów (marka pojazdu, typ, nr rejestracyjny, forma władania, pojemność zbiornika na nieczystości 

ciekłe) 

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

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

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

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

b) Sposób oznakowania pojazdu umożliwiający identyfikację 

przedsiębiorcy:………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………... 
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c) Opis bazy transportowej: 

- Podanie prawa do władania nieruchomością na terenie której zlokalizowania jest baza 

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

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

- Wskazanie lokalizacji bazy na terenie której będą parkowane/garażowane pojazdy 

asenizacyjne:……………………………………………………………………………………………………

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

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

- Opis terenu (czy jest utwardzony, jak jest zabezpieczony przed emisją ewentualnych zanieczyszczeń do gruntu, 

ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych): 

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

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

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

- Wskazanie zaplecza techniczno-biurowego: 

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

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

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

4. Informacje o technologiach stosowanych  lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie 

działalności objętej wnioskiem: 

a) Opis zastosowanej technologii:…………………………………………………………………………………… 

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

b) wskazanie stacji zlewnych, do których będą przekazywane nieczystości ciekłe (dołączyć kopie umów jako 

załącznik): 

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

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

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

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

c) miejsce mycia i sposób dezynfekcji środków transportu (kserokopia umów w przypadku korzystania z usług 

innego podmiotu): 

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

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

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

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

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane  

po zakończeniu działalności: 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu  

jej prowadzenia: 

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

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

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

 

Oświadczam, że dane podane we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym, ich prawidłowość potwierdzam 

własnoręcznym podpisem. 

 

 

 ………………………………………. 

 (podpis wnioskodawcy) 

 

Załączniki: 

1) Dokument, z którego wynika tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona baza   transportowa.  

2) Oświadczenie, że baza transportowa spełnia wymogi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowych, ochrony środowiska, określone w odrębnych przepisach prawa. 

3) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem asenizacyjnym (kserokopia dowodu 

rejestracyjnego z ważnymi badaniami technicznymi, umowa dzierżawy, najmu, itp.).  

4) Zdjęcia dokumentujące stan opisany we wniosku tj. wykazane pojazdy (wraz z czytelnym oznakowaniem) 

5) Oświadczenie, że pojazd asenizacyjny spełnia wymagania techniczne określone w odrębnych przepisach 

prawa m.in. ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz wymaganiom określone  

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych. 

6) Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną  

ze zbiorników bezodpływowych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków (kpie umów). 

7) Oświadczenie lub dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę własnej myjni lub możliwość 

korzystania z usług innego podmiotu w zakresie mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu (kopia umowy), 

8) Zaświadczenia albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek  

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim 

klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia”. 

9)  Dowód wniesienia opłaty skarbowej  w wysokości 107,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. 

o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 z późn. zm.) 
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Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 

ze zm). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2142 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r.,  

poz. 2000 ze zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań  

dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617). 

5. Uchwała Nr XXII.178.2020 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 19.08.2020 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Strumień 

6. Uchwała Nr LI/378/2010 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 28 kwietnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie świadczenia niektórych usług komunalnych. 

 

 


