
....................  ............. dnia .................... 2007 r. 

Pieczęć firmowa 

BURMISTRZ 

MIASTA I GMINY PLESZEW  

Rynek 1 

63-300 Pleszew 

 

WNIOSEK  

O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNO ŚCI W  ZAKRESIE 

OPRÓśNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  

I TRANSPORTU NIECZYSTO ŚCI CIEKŁYCH  

 

1. Dane wnioskodawcy  

1. 1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

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

NIP………………………………………………….. 

wnioskuje o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

…………………………………………………………… 

1.2. Zaplecze techniczno – biurowe: 

………………………………………………………………………………………………

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

2. Posiadanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróŜniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

                     TAK     NIE* 

3.  WyposaŜenie bazy technicznej: 

3. 1 Tabor asenizacyjny  
Samochody 

(podać typ i mark ę) 
Numer rejestracyjny 

pojazdu 
Następne badania 

techniczne 
Forma 

władania 

    
    
    
    

 

Pojazdy posiadają na nadwoziu adres i nazwę firmy lub jej logo    TAK     NIE* 



 

4. WyposaŜenie w środki techniczne: 

4.1. Środki umoŜliwiające przekazywanie organowi gminy drogą elektroniczną i tradycyjną 

danych wymaganych przepisami                                                                             TAK     NIE* 

 

5. Siedziba bazy transportowej: 

…………………………………………………………………………………………………

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

WyposaŜona w: 

a)  miejsce postoju pojazdów  asenizacyjnych                TAK     NIE* 

b) wydzielone miejsca wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia 

samochodów                                                                                                         TAK     NIE* 

 

W przypadku  nie spełnienia wymagań określonych w lit. b naleŜy wykazać się 

dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług innych firm. 

 

6. Posiadanie aktualnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych przez punkt zlewny 

na Oczyszczalni Ścieków w m. Zielona Łąka, gm. Pleszew    TAK     NIE* 

 

7. Posiadanie aktualnych badań nadzoru technicznego zbiornika na nieczystości płynne 

                                                                                                                       TAK     NIE* 

 

8.  Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 

jej prowadzenia: 

………………………………………………………………………………………………… 
* niepotrzebne skreślić 

 

9. Załączone dokumenty: 

− kserokopia zezwolenia na prowadzenie działalności w  zakresie opróŜniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

− kserokopia aktualnej umowy na odbiór nieczystości ciekłych przez punkt zlewny 

na Oczyszczalni Ścieków w m. Zielona Łąka, gm. Pleszew 

− kserokopia aktualnych badań nadzoru technicznego zbiornika na nieczystości płynne 



− przedłoŜenie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze 

techniczno – biurowe, 

− kserokopie dowodów rejestracyjnych środków transportu lub inny dokument 

dysponowania pojazdami, 

− aktualne zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach składek ZUS oraz podatkach. 

− pozostałe załączniki wynikające z realizacji pkt. 5 lit. b 

− kserokopia uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł. w kasie Urzędu  lub na 

poniŜsze konto:  

Bank Spółdzielczy w Pleszewie 

78 8407 0002 0011 0011 2000 0001 

tyt. opłata skarbowa za zezwolenie 

 

Dokumenty uznaje się  za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich 

aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę w terminie 3 miesięcy od daty złoŜenia 

wniosku przez przedsiębiorcę.   

 


