
WNIOSEK

., dnia.

Wojt Gminy Niemce
ul. Lubelska 121

21-025 Niemce

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
oprozniania zbiornikow bezodprywowych i transport nieczystosci cieklych

1.Dane przedsiebiorcy ubiegajacego si? o zezwolenie:
a) imi? i nazwisko lub nazwa przedsi?biorcy:

b) adres zamieszkania lub siedziby przedsiebiorcy:....

c) numer identyflkacji podatkowej (NIP):
2. Przedmiot i obszar dzialalnosci:

3. Srodki techniczne, jakimi dysponuje ubiegajacy si? o zezwolenie na prowadzenie
dzialalnosci objetej wnioskiem:
a) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do swiadczenia uslug (podac typ samochodow, ich
markq, nr rejestracyjny, pojemnosc zbiornika, formq wladania, sposob oznakowania
pojazdow):

b) baza transportowa i jej wyposazenie techniczno-biurowe (podac lokalizacjq i opis terenu,
wskazanie zaplecza techniczno-biurowego, podac miejsce garazowania pojazdow
asenizacyjnych, miejsca do mycia i dezynfekcjipojazdow):

4. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
swiadczeniu ushig w zakresie dzialalnosci objetej wnioskiem (w tym zabiegi sanitarne i
porzadkowe zwiazane ze swiadczonymi uslugami):

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej planowane po
zakonczeniu dzialalnosci:



6. Termin podjecia dzialalnosci obj?tej wnioskiem orazzamierzony czasjej prowadzenia:

(podpis przedsiebiorcy lub osoby uprawnionej
do reprezentowania przedsiebiorcy ze wskazaniem

imienia i nazwiska orazpelnionej funkcji)

Zalaczniki:

1) zaswiadczenie lub oswiadczenie o braku zaleglosci podatkowych i o braku zaleglosci w
placeniu skladek na ubezpieczenie zdrowotne lub spoleczne,
2) oswiadczenie NIP (o ile numer nie zostal zamieszczony w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej)
3) oswiadczenie REGON (o ile numer ten nie zostal zamieszczony w Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej)
4) dokument potwierdzajacy gotowosc odbioru nieczystosci cieklych przez stacj? zlewnq,
5) potwierdzenie posiadania tytulu prawnego do nieruchomosci, na ktorej znajduje si?
zaplecze techniczno-biurowe,
6) umowa kupna-sprzedazy, najmu leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzajacy
posiadanie pojazdow asenizacyjnych przeznaczonych do swiadczenia ushig, ktorymi b?da.
oprozniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystosci
7) kserokopie dowodow rejestracyjnych oraz dokument potwierdzajacy aktualne badania
techniczne srodkow transportu, ktore b?dq. wykorzystywane do dzialalnosci obj?tej
wnioskiem

8) wzor oznakowania pojazdow asenizacyjnych wsposob trwaty i widoczny, umozliwiajacy
identyfikacj? swiadcza^cego uslugi, poprzez wskazanie nazwy, adresu i telefonu
przedsi?biorcy (opis lub fotografia).
9) oswiadczenie o spelnieniu wymagan okreslonych wUchwale NR XXXIX/354/2014 Rady
Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie wymagan, jakie powinien spelniac
przedsi?biorca ubiegajacy si? o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych na terenie Gminy
Niemce.

10) pelnomocnictwo - w przypadku ustalenia pelnomocnika (oryginal lub urz?dowo
poswiadczony odpis)
11) potwierdzenie uiszczenia oplaty skarbowej w wysokosci -107 zl platna na rachunek
bankowy Urz?du Gminy Niemce - BS Niemce 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030


