
WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 

Podstawa prawna: art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 

z późn. Zm.)). 
 

………………………….., dnia ......................... 

.................................................................. 
(pieczęć przedsiębiorcy) 

 

Wójt Gminy Milejczyce 
ul. Szkolna 5 

17-332 Milejczyce 

 

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 Milejczyce 

 

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie: 
NAZWA PRZEDSIĘBIORCY: ...................................................................................................................... 

Adres: ...................................................................................................................... ......................................... 

(kod) (miejscowość) (ulica) (nr domu) 

 

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

(telefon) (telefax) 

 

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

(NIP) (REGON) 

 

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: 

    ilość .......................... rodzaje ............................................................................................................. ...... 

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

b) miejsce odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną   .............................................................. ...... 

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

 

4. Opis stosowanych technologii 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: 
..............................................................................................................................................................................

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

Załączniki: 
1. Kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego odpisu  

z Krajowego Rejestru Sądowego - (wydane nie później niż 6 miesiące przed złożeniem wniosku), itp. 

2. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się baza transportowa i 

zaplecze techniczno – biurowe. 

3. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalistycznych środków transportu do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

4. Kserokopia dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

5. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć 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.”. 

6. ........................................................................................ 

7. ........................................................................................ 
 

 
 

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

(podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

Opłata skarbowa: 


