
Ornontowice, dnia ……………......

…………………………………………………………
Nazwisko, imię (nazwa firmy)

…………………………………………………………..
 Adres

……………………………………….
 Telefon

Wójt Gminy Ornontowice
ul. Zwycięstwa 26a
43-178 ORNONTOWICE

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych

Podstawa prawna: art. 7 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2016  r., poz. 250 z późn. zm.)

1. Imię  i  nazwisko lub nazwa oraz adres  zamieszkania  lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się
o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP):

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

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:

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

3. Określenie  środków technicznych,  jakimi  dysponuje  ubiegający się  o  zezwolenie  na prowadzenie  
działalności objętej wnioskiem:

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



4. Informacje  o  technologiach  stosowanych  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:

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

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

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

………………………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:

1. Zaświadczenie  albo  oświadczenie  o  braku  zaległości  podatkowych  i  zaległości  w  płaceniu  składek  na  
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
Oświadczenie,  o  którym  mowa  wyżej  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.

2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia w wysokości 107 zł.

4. Aktualny wyciąg z księgi wieczystej, bądź umowę użyczenia, najmu, użytkowania, potwierdzającą prawo do  
dysponowania  nieruchomością  przeznaczoną  pod  działalność  objętą  wnioskiem,  wyposażoną  w  miejsca
garażowe lub postojowe.

5. Kserokopię  dowodu  rejestracyjnego  pojazdu  asenizacyjnego  posiadającego  ważne  badania  techniczne,
 w przypadku gdy pojazd nie jest własnością wnioskodawcy należy przedłożyć umowę najmu, leasingu itp.

6. Dokumentację  zdjęciową  przedstawiającą  tablicę  rejestracyjną  pojazdu  oraz  oznakowanie  identyfikujące  
przedsiębiorcę.


