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Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne 
ul. K. Bruchnalskiego  36 • 32-040 Świątniki Górne 
tel.: 12 270 40 30 • fax: 12 270 40 96  
umig@swiatniki-gorne.pl 

 

Świątniki Górne, ................................... 
 

 
......................................................................................................................   
(imię i nazwisko/nazwa firmy) 

...................................................................................................................... 
 (adres zamieszkania/siedziby przedsiębiorcy) 

..................................................................................................................... 
 (tel. kontaktowy) 
 

..................................................................................................................... 
(NIP)  

       URZĄD  MIASTA I GMINY   
       ŚWIĄTNIKI  GÓRNE  
         Referat Gospodarki Przestrzennej, 
         Infrastruktury i Środowiska 

 
 

   WNIOSEK  
 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świątniki Górne.  

 
1. Przedmiot wykonywanej działalności: 

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

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

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

2. Obszar wykonywanej działalności: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

3. Lokalizacja bazy transportowej: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

4.   Planowana liczba obsługiwanych mieszkańców: 
…........................................................................................................................................................... 
 

5. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, mające na celu zapewnienie 
prawidłowego wykonywania zadań objętych zezwoleniem (nazwa, nr rejestracyjny, pojemność 
zbiornika asenizacyjnego, rok produkcji, forma własności): 
…...........................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 

6. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowana przy świadczeniu usług 
w zakresie działalności objętej wnioskiem: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

GPI. 
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7. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności: 
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

 
8. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

9. Wykaz stacji zlewnych, do których będą przekazywane nieczystości ciekłe oraz sposób 
udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną. 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

 
Wykaz załączników: 

 

1. Tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której będą parkowane lub garażowane pojazdy 
asenizacyjne; 

2. Kserokopie dowodów rejestracyjnych środków transportu, które będą wykorzystywane do wykonywania 
działalności; 

3. W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca dokument 
poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, 
dzierżawy itp.); 

4. Promesy odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę prowadzącego stację zlewną, zgodnie 
z wymaganiami funkcjonowania stacji zlewnych lub umowa zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym stację 
zlewną; 

5. Dokumenty potwierdzające możliwość dezynfekcji i mycia pojazdów; 
6. Aktualne zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne zawierające klauzulę o treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 

7. Oryginał lub urzędowo poświadczmy odpis pełnomocnictwa w przypadku jego udzielenia wraz z dowodem 
uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł; 

8. Dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł za wydanie zezwolenia. 
 
 

 
 
 

               ....................................................................... 
                             (Podpis i pieczęć wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


