
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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454). 

 

 

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

 

 

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

Burmistrz Miasta Wisła 

Pl. Hoffa 3 

43-460 Wisła 

 
 

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 Wisła. 

 

1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie: 

 

Imię i Nazwisko lub Nazwa Przedsiębiorcy:............................................................................................................. 

Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: ..................................................................................................... 

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

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

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

(telefon) (telefax) 

 

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

(NIP) (REGON) 

 

WŁAŚCICIEL: ........................................................................................................... ................................................ 

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

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

 

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

(telefon) (telefax) 

 

Stan formalno-prawny: ............................................................................................................................................... 

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

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:  
………………………………………........................................................................................................ .......... 

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



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

               prowadzenia: 

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

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

 
 

Załączniki: 
1. 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.”; 

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

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł. 
 

 

 

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

(podpis wnioskodawcy) 
 

 
 

Opłata skarbowa: 

 za wydane zezwolenie – 107,00 zł 


