BURMISTRZ MIASTA I GMINY SIEWIERZ
ul. Żwirki i Wigury 16
42-470 Siewierz
Referat Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska
tel. (32) 64 – 99 – 445
WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Podstawa prawna: art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2021 r. poz. 888)

Siewierz, dnia
URZĄD MIASTA I GMINY SIEWIERZ
Imię i nazwisko wnioskodawcy

Wpłynęło ………………………………
L.dz. ……………………………………

Adres zamieszkania
NIP
REGON

Wnioskuję o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności

2. Określenie środków technicznych, którymi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem:

3. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania w zakresie
działalności objętej wnioskiem

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w związku z realizacją ww. wniosku. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am
Poinformowany/a o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie,
jak również, że podanie tych danych było dobrowolne (http://bip.siewierz.pl/bipkod/18492695)
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4. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po
zakończeniu działalności objętej wnioskiem

5. Miejsca zrzutu nieczystości płynnych pochodzących z obszaru działalności objętego wnioskiem

6. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem
7. Zamierzony czas prowadzenia działalności objętej wnioskiem (nie dłużej, niż 10 lat)

Załączniki:
1. Kopia zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej lub kopia odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub
społeczne
3. Kopia dowodów rejestracyjnych specjalistycznych pojazdów przystosowanych do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz samochodów asenizacyjnych.
4. Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na której
położona jest baza transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony
środowiska.
5. Dokumenty potwierdzające posiadanie myjni samochodowej lub w przypadku jej braku promesa firmy świadczącej
usługi w tym zakresie.
6. Potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia umowy lub pisemnego zapewnienia gotowości odbioru nieczystości
ciekłych pochodzących z terenu objętego wnioskiem.
7. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia – 107 zł.

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

(podpis wnioskodawcy)
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