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Odolanów, ............................. 

 

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

Nazwisko i imię – Nazwa podmiotu 

 

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

                   adres 

 

tel. ...................................................... 

 

e-mail: ……………………………... 

 

                                                                      Burmistrz Gminy i Miasta  

                                                                       Odolanów 

           Rynek 11 

                     63-430 Odolanów 

 

WNIOSEK 

 

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 8 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391), zgłaszam 

wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

na terenie Gminy i Miasta Odolanów. 

 

I Dane dotyczące wnioskodawcy 

 

1) Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby 

przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji 

podatkowej (NIP): 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

NIP ..................................................... 
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2) Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

 

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

 

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

3) Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz 

zamierzonego czasu jej prowadzenia: 

 

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

 

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

 

II Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca, w 

celu zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności. 

 

1) Pojazdy asenizacyjne. 
Pojazdy asenizacyjne w liczbie co najmniej 1. Podmiot posiadający 1 pojazd asenizacyjny 

 powinien posiadać umowę z innym podmiotem gospodarczym na zatępcze wykonanie usług w 

 przypadku awarii własnego sprzętu. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

2) Zaplecze techniczne: 
Prawo do dysponowania bazą transportową do parkowania pojazdów asenizacyjnych z 

możliwością wykonania obsługi technicznej i sanitarnej (mycie oraz dezynfekcja pojazdów). 

Przedsiębiorca nie posiadający własnego zaplecza technicznego i sanitarnego powinien 

przedstawić podpisaną umowe z innym podmiotem o korzystanie z wymienionych obiektów z 

możliwością mycia pojazdów. 

 

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

 

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

 

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

 

.............................................................................................................................. 
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III Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do 

stosowania przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej 

wnioskiem: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

IV Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

planowane po zakończeniu działalności: 

 

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

 

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

 

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

 

 

Do wniosku załączam : 

 

1) Dokument dotyczący gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację 

zlewną w Raczycach: 

 

 

2) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych  

i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne: 

 

UWAGA: Oświadczenie o którym mowa powyżej 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”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 

3) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą transportową do 

parkowania pojazdów asenizacyjnych z możliwością wykonania obsługi 

technicznej i sanitarnej (mycie oraz dezynfekcja pojazdów). 

 

4) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej. 
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5) Dowody rejestracyjne pojazdów: 

 

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

 

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

 

6) Zaświadczenie o numerze indentyfikacyjnym REGON. 

 

 

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

                                                                                          /podpis/ 

 

Opłata skarbowa za zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 

107 zł. 

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o 

wydanie zezwolenia. Zapłatę opłaty skarbowej dokonuje się na konto organu 

podatkowego: 

 

Urząd Gminy i Miasta Odolanów 

Bank Spółdzielczy w Dobrzycy oddział Odolanów         

33 84 09 0001 0100 0228 2000 0005 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 

1282.) 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( 

Dz.U. z 2000r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 

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

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. nr193, poz. 1617). 

5. Uchwała Nr XXIX/205/12 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 28 grudnia 

2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

i Miasta Odolanów. 

6. Uchwała Nr XXIX/213/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy i Miasta 

Odolanów. 

 


