
wzór 

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

….................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)  

 

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

 

…..................................................... 
(adres) 

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

(telefon) 

 

                                            Wójt Gminy Turawa 

                                    ul. Opolska 39c 

                                     46-045 Turawa  

 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Turawa  

 

 

 

1. Dane przedsiębiorcy: 

       Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy:  

    

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

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

      Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:  

    

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

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

      Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

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

2. Przedmiot i obszar działalności: 

 

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

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



 

3. Środki techniczne, jakimi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 

 

      1) posiadane pojazdy asenizacyjne umożliwiające opróżnianie zbiorników bezodpływowych (podać 

typ samochodów, ich markę, nr rejestracyjny, tytuł prawny władania, miejsce garażowania, miejsce 

mycia i dezynfekcji, oznakowanie pojazdów): 

 

      Rodzaj (typ, nr rejestracyjny):.................................................................................................................... 

      Rok produkcji:............................................................................................................................................ 

      Termin badania technicznego:.................................................................................................................... 

 

      Rodzaj (typ, nr rejestracyjny):.................................................................................................................... 

       Rok produkcji:............................................................................................................................................ 

      Termin badania technicznego:.................................................................................................................... 

    

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

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

   

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

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

    

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

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

    2) baza transportowa (podać lokalizację i opis terenu, tytuł prawny do nieruchomości, uzbrojenie 

terenu: 

 

    

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

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

    

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

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

    

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

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

    3) wyposażenie techniczne bazy transportowej (opisać zaplecze techniczne zapewniające mycie  i 

dezynfekcję pojazdów, wykonywanie napraw,  itp.):  

 



   

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

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

   

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

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

   

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

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

 

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu 

usług w zakresie działalności objętej wnioskiem (w tym zabiegi sanitarne i porządkowe związane 

ze świadczeniem usług): 

 

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

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

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

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

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

po zakończeniu działalności: 

    

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

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

    

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

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

6. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej 

prowadzenia:……………………………………………………………………………………………

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

 

 

................................................................ 
                                                                                                                       podpis i pieczęć przedsiębiorcy  

 

 

 

 

 

 



ZAŁACZNIKI: 

1. zaświadczenie/oświadczenie* o braku zaległości podatkowych, 

2. zaświadczenie/oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne, 

3. dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza 

transportowa, 

4. kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, które będą wykorzystywane do prowadzenia 

działalności objętej wnioskiem, 

5. kserokopia umowy z oczyszczalnią ścieków na odbiór nieczystości ciekłych, 

6. wskazanie numeru, pod którym zarejestrowana jest działalność/wpis do KRS*, 

7. oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej, dowodem zapłaty może 

być wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.  

(*) niepotrzebne skreślić  

 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 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. 

 

 

Podstawa prawna:  
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,                             

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego 

sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się                        

o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012r. poz. 299), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617), 

 Uchwała Nr XX/131/2012 Rady Gminy Turawa z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie wymagań, 

jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

 

Opłata skarbowa:  

107,00 zł (Część III ust. 42 Załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej  

Opłatę wpłaca się z chwilą złożenia wniosku. 

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.  

 

 

 



 

 

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

….................................................... 
(imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy)  

 

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

 

…..................................................... 
(adres) 

 

 

 

OŚWIADCZENIE  

 

Oświadczam, że: 

1) nie posiadam zaległości podatkowych; 

2) nie posiadam zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

 

 

Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

 

 

 

 

................................................................ 
podpis przedsiębiorcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


