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

               miejscowość, data 

 

 

Wójt Gminy Waśniów 

Ul. Rynek 24 

27-425 Waśniów 

 

 

W N I O S E K 

o udzielenie zezwolenia / zmianę posiadanego zezwolenia* 

na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7, w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz załącznikiem 

nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/188/2009 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 13 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 555, poz. 4248) 

w n o s z ę  

o udzielenie zezwolenia* /  

zmianę posiadanego zezwolenia* z dnia ........................... znak:............................... 

na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych, zgodnie z poniżej zamieszczonymi informacjami: 

 

1. Dane przedsiębiorcy: 

- imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa: 

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

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

- adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 

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

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

- numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

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

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

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

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

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

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie 

na prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 
 

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

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

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



Strona 2 z 3 

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

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

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

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

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

4. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 
 

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

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

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

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

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

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

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

po zakończeniu działalności: 
 

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

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

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

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

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

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

6. Stacja zlewna, która będzie odbierać nieczystości ciekłe (nazwa, adres): ..………………… 

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

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

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

8. Zamierzony czas prowadzenia działalności objętej wnioskiem: ………………………….... 

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

 

 

 

 

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

/podpis/ 

 
* - niepotrzebne skreślić
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Do wniosku załączyć: 

1. Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych lub stwierdzające stan 

zaległości (druk z Urzędu Skarbowego). 

2. Aktualne zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne (druk z ZUS-u). 

3. Aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny 

wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. 

4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację 

zlewną (umowa lub promesa). 

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie zaplecza techniczno-biurowego w postaci bazy 

transportowej wraz z garażami, miejscami postojowymi i punktami myjni 

samochodowej. 

6. Kserokopie (potwierdzone za zgodność z oryginałem) dowodów rejestracyjnych 

pojazdów przeznaczonych do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem lub 

dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami (np. umowa najmu, 

dzierżawy, użyczenia itp.). 

7. Dokument potwierdzający spełnienie wymogów przez posiadane pojazdy, 

określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. 

 w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, 

poz. 1617). 

8. Dowód wpłaty opłaty skarbowej. 

9. Pełnomocnictwo, jeśli dotyczy. 

 

Uwaga: W przypadku załączenia kserokopii dokumentów, należy je potwierdzić za zgodność 

z oryginałem. 

 

Informacja dotycząca opłaty skarbowej: 

Opłata skarbowa: 

a) 107 zł za udzielenie zezwolenia, 

b) 53,50 zł za zmianę udzielonego zezwolenia, 

c) 17 zł od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

lub jego odpisu, wypisu lub kopii (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego 

małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub, gdy mocodawcą jest 

podmiot zwolniony z opłaty skarbowej). 

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie w siedzibie Urzędu Gminy 

w Waśniowie przy ulicy Rynek 24 lub bezgotówkowo na rachunek: BS Ostrowiec 

O/Waśniów 79 8507 0004 3008 8000 0026 0001 

 


