
......................................, dnia .................... 

                                                                                                                                           (miejscowość, data) 

 

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

(imię i nazwisko) 

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

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

(adres) 

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

(telefon kontaktowy, fax, e-mail)  

 

Wójt Gminy Jeżowe 

Jeżowe 136 A 

37-430 Jeżowe 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Jeżowe 

 

 

1) Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji 

podatkowej (NIP). 

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

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

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

 

2) Określenie przedmiotu i obszaru działalności. 

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

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

 

3)  Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie: 

 

a). bazy transportowej (opis: zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, miejsc postoju dla pojazdów 

z uwzględnieniem nawierzchni i odprowadzania wód deszczowych, zaplecza technicznego),  

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

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

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

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

 

b). posiadanych pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. (marka 

i typ samochodu, nr rejestracyjny pojazdu, przeznaczenie, ładowność, forma władania) 

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

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

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

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

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

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

 



 

4) Informacje 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) Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia. 

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

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

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

 

 

7) Podanie informacji na temat oznakowania pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.  

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

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

 

 

 

Oświadczam, że zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym obowiązującym w Urzędzie Gminy w Jeżowem wynikającym z 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). 

 

 

 

 

 

……………………………………………. 
(podpis) 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, 

2. Udokumentowana gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, 

3. Dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych (dowody rejestracyjne z aktualnymi badaniami technicznymi – dla pojazdów własnych 

lub aktualne umowy leasingu, najmu lub inne formy posiadania pojazdów). 

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów 

5. Opłata skarbowa -107 zł 

6. ……………………………………………………………………………………………………… 

7. ……………………………………………………………………………………………………… 


