
Hyżne, ........................................... 
 

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W 
ZAKRESIE: 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 
 

 
................................................................... 
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 
 
 
..................................................................  
(adres) 
 
................................................................. 
NIP/REGON  

                                                                                  WÓJT GMINY HYŻNE 
 
 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 
wnoszę o wydanie zezwolenia w zakresie opróżnienie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Hyżne, 
 
1. określenie przedmiotu i obszaru działalności 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
2. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie  
na prowadzenie działalności objętej wnioskiem  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
3. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 



4. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 
planowane po zakończeniu działalności 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
5. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego 
czasu jej prowadzenia 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
6. udokumentowanie gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną  
(w przypadku zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych) 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. udokumentowanie gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów                   
(w przypadku zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Opłata skarbowa                                                          .............................................................. 
za wydanie zezwolenia 107,- zł                                             (podpis wnioskodawcy ) 

 

Załączniki : 

1. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne 
lub społeczne, 

2. potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z ważnym przeglądem 
technicznym wraz z dokumentem potwierdzającym prawo do ich użytkowania (w przypadku przedsiębiorcy nie 
będącego właścicielem pojazdów), 



3. zaplecze garażowe (umowa najmu, dzierżawy lub akt własności), 

4. udokumentować gotowość odbioru przez stację zlewną - umowa ze stacją zlewną 

5. udokumentować gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

6. oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi spełniają wymagania techniczne, 

określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), 

7. oświadczenie, że baza transportowa spełnia wymagania: teren utwardzony i ogrodzony, teren i parkowane 
pojazdy zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, wielkość terenu bazy dostosowana do ilości i wielkości 
pojazdów oraz urządzeń specjalnych, 

8. poświadczona za zgodność z oryginałem kopia odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do Ewidencji 
Działalności Gospodarczej, 

9. oświadczenie, że przedsiębiorca będzie zawierał z właścicielami nieruchomości umowy na świadczenie usług 
objętych zezwoleniem 

10. dowód wniesienia opłaty skarbowej, 


