Kargowa, dnia ……………..…………
…………………………………………………….....
Imię i nazwisko

…………………………………………………...
…………………………………………………...
adres

BURMISTRZ KARGOWEJ

Wniosek
o wydanie o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) wnoszę o wydanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
1. Dane Wnioskodawcy:
 Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: ……………………………..……..…………..…………………………………
 Siedziba i adres: …………………..…………………………………...………………………………..…………………..…………..
……………………………………………………………………………………………….........................................................
 NIP: …………………..……………………………………………………………………………………….……….………………………..
 REGON: ……………………………………………………..………………………..……………………………………………………....
 osoby upoważnione do składania oświadczeń i podpisów w imieniu firmy: ………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………….…………………………...……
………………………………………………………………………………………………………………..…..………………………………
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
3. Określenie planowanej ilości obsługiwanych mieszkańców: ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………
4. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem (potwierdzone dokumentami o dysponowaniu
środkami technicznymi oraz dokumentem potwierdzającym sprawność pojazdów):

WYKAZ SAMOCHODÓW DO WYWOZU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Typ, marka, wyposażenie

Nr
rejestracyjny

Ładowność

Forma
władania

Miejsce mycia
i dezynfekcji

Oznakowanie
pojazdu
umożliwiające
identyfikacje
przedsiębiorcy

Zaplecze techniczne (podać miejsce postojowe z punktem napraw, garażami, miejsce do mycia
pojazdów) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….….………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….…….……
5. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:
 miejsce pochodzenia nieczystości ciekłych oraz sposób odbioru nieczystości: …………………….………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 wskazanie miejsca odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną: ………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
 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: ………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
………………………………………..
podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
2. Dokument potwierdzający posiadanie bazy technicznej.
3. Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do terenu.
4. Pozwolenie na użytkowanie obiektów lub pozwolenie na budowę zgodnie z wnioskowanym zakresem działalności.
5. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

