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                                                                            Kamienna Góra, dn. …………………………. 

 

        Burmistrz Miasta 

        Kamienna Góra 

        Pl. Grunwaldzki 1 

        58 – 400 Kamienna Góra 

 
 

WNIOSEK 

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA  

NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 

 

1.      Dane przedsiębiorcy: 
 

Imię i nazwisko ............................................................................................................................ 

Nazwa firmy. ................................................................................................................................ 

Adres siedziby firmy lub osoby składającej wniosek................................................................... 

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

Numer Identyfikacji Podatkowej NIP:...............................……………………………………... 

Nr telefonu/e-mail: (opcjonalnie) *............................................................……………………... 

 

2. Określenie przedmiotu działalności: 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

3. Określenie miejsca i obszaru prowadzenia działalności: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

4. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem, mające na celu zapewnienie 

prawidłowego wykonania zadań objętych zezwoleniem: 
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...................................................................................................................................................... 

 

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

 

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

 

 

5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętych wnioskiem (w tym zabiegi 

sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami): 
 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

6. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane 

po trwałym zakończeniu działalności: 
 

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

 

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

 
7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego 

czasu jej prowadzenia: 

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

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

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

8. Wykaz stacji zlewnych, do których będą przekazywane nieczystości ciekłe oraz sposób 

udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

9. Udokumentowanie spełnienia wymagań określonych w uchwale nr XLIV/284/14 RADY 

MIEJSKIEJ W KAMIENNEJ GÓRZE z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia 

tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Kamienna Góra. 

 

Poniżej przedstawiam opis pojazdów asenizacyjnych i bazy transportowej służących do 

prowadzenia działalności objętej wnioskiem: 
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1) Opis pojazdów asenizacyjnych: 

a) ilość pojazdów wraz z podaniem nr rejestracyjnych pojazdów 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

b) opis oznakowania pojazdu/pojazdów, pozwalający na identyfikację świadczącego usługę 

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

c) miejsce mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych wykorzystywanych do świadczenia 

usług (zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w 

sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

2) Opis bazy transportowej 

a) adres bazy i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością, 

na której zlokalizowana jest baza…………………………………………………….. 

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

b) czy baza zapewnia codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu 

pracy?……………………………………………………………………………………… 

c) czy baza zapewnia mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych? 

- jeżeli nie – do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający zapewnienie mycia i 

dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych wykorzystywanych do świadczenia usług 

- jeżeli tak – należy w tym miejscu opisać to miejsce i wskazać, czy miejsce spełnia wymagania 

określone w przepisach odrębnych……………………………………………………….. 

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

d) czy baza jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich………………… 

 



 4/3 

 

 Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych danych, prawdziwość 

danych zawartych we wniosku potwierdzam poniższym podpisem. 

 

 

 

 

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

 
 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 
 

1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której 

zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów. 

2. Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi 

3. W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca 

dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (np. umowa leasingu, umowa 

użyczenia, itp.) 

4. Dokument potwierdzający zapewnienie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych 

wykorzystywanych do świadczenia usług (jeżeli posiadana baza transportowa uniemożliwia 

mycie i dezynfekcję pojazdów). 

5. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, która 

zapewnia oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 

wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. 

6. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w 

płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie 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. 

7. Dowód wniesienia opłaty skarbowej . Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje                   

z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

8. Inne: ………………………………………………………………………  

 

* pole nieobowiązkowe 


