
SR-01-01 

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

 

pieczęć przedsiębiorcy  

 

 

Wójt Gminy Gniezno 

Al. Reymonta 9-11 

       62-200 Gniezno 

     

 

Wniosek 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

 

1. Dane wnioskodawcy: 

 

a) Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: 

 

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

 

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

Numer identyfikacji podatkowej 

NIP:............................................................................................................................................. 

 

b) Siedziba bazy transportowej (miejscowość, nr działki ewidencyjnej): 

 

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

 

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

 

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

 

2. Określenie przedmiotu  działalności:………………............................................................ 

 

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

 

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

 

3. Określenie obszaru wykonywanej działalności: .................................................................. 

 

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

 

.................................................................................................................................................... 
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4. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca w celu 

zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem: 

 

 

a) Tabor specjalistyczny (samochód specjalistyczny, ciągnik z wozem asenizacyjnym, itp.): 

 

 

Samochody                             

(podać typ i markę) 
Przeznaczenie 

Ładowność 

(pojemność) 

Rok 

produkcji 

    

    

    

 

 

b) Inne urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny (np. do mycia pojazdów oraz do ich 

dezynfekcji) 

 

 

Urządzenie                      

(podać typ i producenta) 
Ilość Funkcja (przeznaczenia) 

Rok 

produkcji 

    

    

    

 

 

5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

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

po zakończeniu działalności  

 

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

 

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

 

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

 

 

7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 

jej prowadzenia: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

…………………………………………. 
Podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

Załączniki do wniosku: 

1. Zaświadczenie/ oświadczenie* o braku zaległości podatkowych 

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

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne 

3. Dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację 

zlewną 

4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym ma być prowadzona 

działalność – akt własności / umowa najmu / umowa dzierżawy /inna, – stanowiący 

bazę techniczną zapewniającą parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów 

oraz utrzymanie ich w należytym stanie sanitarno – higienicznym. 

5. Dokument potwierdzający posiadanie oznakowanego taboru samochodowego 

spełniającego wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia 

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

asenizacyjnych (Dz.U.2002, Nr 193, poz. 1617); (kopie dowodów rejestracyjnych 

pojazdów) 

6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w kwocie 107 zł. 

 

* Oświadczenie 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.". 

 


