WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity
Dz. U. 2016.250 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr XIX/128/2012 Rady Miejskiej w Reszlu z dnia 23 lutego 2012 roku.

Reszel, dnia .........................
..................................................................
(pieczęć przedsiębiorcy)

Burmistrz Reszla
Ul. Rynek 24
11 -440 Reszel

WNIOSEK
Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z nieruchomości
z terenu Gminy Reszel
1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie:
NAZWA PRZEDSIĘBIORCY: ......................................................................................................................
Adres: ..............................................................................................................................................................
(kod) (miejscowość) (ulica) (nr domu)

.............................................................................................. ..........................................................................
(NIP) (REGON)

(telefon) (telefax)

WŁAŚCICIEL: ................................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................
(kod) (miejscowość) (ulica) (nr domu)

............................................................................................................................................................................
(telefon) (telefax)

Stan formalno-prawny: ......................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
(zaświadczenie o wpisie do ewidencji – przez kogo wydane lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego)

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności podmiotu ubiegającego się o zezwolenie:
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie w celu
zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem:
a) środki transportu:

Lp.
1.
2.
3.

Marka i typ samochodu Nr
rejestracyjny

Przeznaczenie

Ładowność

Forma
władania

b) miejsce odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną ....................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
4. Opis stosowanych technologii 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:
……………………………………….................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................................ zał. nr ……….........
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia
(nie dłuższy niż 10 lat):
.............................................................................................................................................................................
W załączeniu przedkładam (właściwe zakreślić):
 wypis z Krajowego Rejestru Sądowego dla spółek prawa handlowego bądź wypis z ewidencji
działalności gospodarczej dla spółek cywilnych lub jednoosobowych podmiotów gospodarczych.
 zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne(wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące od daty złożenia wniosku),
 oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne ( w oświadczeniu należy zawrzeć klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).
 dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
 dokument potwierdzający ważne badania techniczne dla pojazdu, którym mają być świadczone usługi,
wystawiony przez stację diagnostyczną.
 kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, którym mają być świadczone wnioskowane usługi
 oświadczenie o posiadaniu przynajmniej jednego pojazdu asenizacyjnego, spełniającego wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 Nr 193, poz. 1617)
 oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w miejsce
postojowe o utwardzonej nieprzepuszczalnej nawierzchni – miejsce do mycia pojazdów wyposażone w
instalacje uniemożliwiające przenikanie odcieków do gruntu lub przedstawić kopie umowy na wykonywanie
mycia pojazdów z firmą specjalistyczną.
 potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej - 107,00 zł zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej( na

konto: (Bank Spółdzielczy w Reszlu Nr 04 8851 0008 2001 0000 0101 0001 lub w kasie Urzędu)

...........................................................
(podpis wnioskodawcy)

