
Września, dnia …………………….

…………………………….
…………………………….
…………………………….
   /dane wnioskodawcy/

Burmistrz Miasta i Gminy          
        Września                                       

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1.  Imię  i  nazwisko  lub  nazwa  oraz  adres  zamieszkania  lub  siedziby  przedsiębiorcy  ubiegającego
się o zezwolenie:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Numer Identyfikacji podatkowej:
……………………………………………………………………………………………………………..

3. Określenie przedmiotu prowadzenia działalności:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

4. Określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie
działalności, w tym również tych umożliwiających uprzątnięcia terenu w przypadku zaistnienia awarii:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług
-  w  tym  określenie  wykorzystywanego  pojazdu  spełniającego  normy  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. dla pojazdów ascenizacyjnych oraz ustawy z dnia 20 czerwca
1997 r. Prawo o ruchu drogowym:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..



6. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu
działalności:
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

7.  Określenie  terminu  podjęcia  działalności  objętej  wnioskiem  oraz  zamierzonego  czasu  jej
prowadzenia:
………………………………………………………………………………………………………. ……
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

.………………………………..        
/podpis wnioskodawcy/             

           

Wymagane załączniki do wniosku:
a) zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 
następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
b) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
c) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł na konto Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni,
d) dokumentację fotograficzną przedstawiającą w sposób widoczny i czytelny oznakowanie pojazdu za pomocą 
logo lub nazwy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,
e) oświadczenie lub kopię umowy potwierdzającej posiadane zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie 
bieżącej konserwacji i naprawy pojazdów,
f) oświadczenie o posiadaniu miejsc postojowych dla pojazdów ascenizacyjnych w ilości nie mniejszej niż liczba
tych pojazdów, o utwardzonym i ogrodzonym terenie zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, 
g) oświadczenie lub kopię umowy potwierdzającej posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów 
asenizacyjnych, 


