
 
 
…................................................    ….......................... dn. ................... 
…................................................        (miejscowość) 
dane wnioskodawcy (pieczątka) 
 
 
        Wójt Gminy Liniewo  
 
 
 

WNIOSEK  
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNO ŚCI W ZAKRESIE 

OPRÓśNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZY STOŚCI 
CIEKŁYCH  

 
1. Wnioskodawca (imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziba 

przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, numer identyfikacji podatkowej NIP): 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

2. Przedmiot i obszar działalności: 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie (wykaz sprzętu i środków 
technicznych): 

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

4. Technologie stosowane lub przewidziane do stosowania przy świadczeniu usług: 
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 
zakończeniu działalności: 

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

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 
prowadzenia: 

…............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
 
 
        …........................................................ 
                (data i podpis wnioskodawcy) 
 



Załączniki: 
1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
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 złoŜenie fałszywego oświadczenia”. 
 
2. Udokumentować gotowość odbioru przez stację zlewną. 
 
3. Kserokopia dokumentu potwierdzającego prawo do nieruchomości stanowiącej bazę 
techniczną przedsiębiorstwa dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów, (w przypadku 
braku miejsca do mycia i dezynfekcji na terenie bazy technicznej przedsiębiorstwa, 
dokumentacja potwierdzająca moŜliwość mycia i dezynfekcji w miejscach do tego 
przeznaczonych). 
 
4. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na wykonywanie 
działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych.  
 
 
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien być sporządzony zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 
z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Gminy Liniewo Nr XXIII/128/2012 z dnia 17 października 
2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych.   


