
 
 ..………………………, dnia……………..  

(miejscowość , data)  
…………………………………….  
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)  
…………………………………….  
…………………………………….  
…………………………………….  
…………………………………….  
(adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy)  
……………………………………..  
(numer NIP, REGON)  

 
Wójt Gminy Grybów 

 
 
 

WNIOSEK 
 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
 
Działając w oparciu o art. 7 ustawy z dnia 13 września ustawy z dnia 13 września 1996 r., o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminie (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. , poz. 1439 z późniejszymi 
zmianami)  

wnoszę o: 
 
wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie  
Gminy Grybów  lub części Gminy Grybów obejmującej miejscowości: 
…………………………………………………………………………………………… 
  
1. Imię i nazwisko lub nazwa siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie:  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
2. Adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz numer 
identyfikacji podatkowej NIP:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………  
3. Określenie przedmiotu i obszaru prowadzonej działalności:  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
4. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności objętej wnioskiem  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………  
5. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług 
w zakresie działalności objętej wnioskiem: 



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

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

................................................................................................................................................................... 
6. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu 
działalności:  
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................... 
7. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 
prowadzenia (Uwaga: nie dłużej niż 10 lat):  
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Do wniosku dołączam następujące dokumenty:  
1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych.  
2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne. 
Uwaga! Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2 składa się pod rygorem odpowiedzialności  karnej za 
składanie  fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest  obowiązany do zawarcia w nim klauzuli  
następującej: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” Klauzula ta 
zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności karnej za składanie  fałszywych zeznań.   
3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą 
złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.  
4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych na stację zlewną.  
Zgodnie z wymaganiami jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości w 
Gminie Grybów (Załącznik  nr 2 uchwały Nr XXXI/277/2009 Rady Gminy Grybów z dnia 27 listopada 2009 
roku) przedsiębiorca powinien przedstawić umowę ze stacją zlewną na zrzut ścieków. Ustawa dopuszcza 
dostarczenie przez wnioskodawcę zapewnienia z oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia ścieków powinna mieć 
przepustowość dobową przekraczającą 500 m3 . 
5. Aktualne badania techniczne pojazdów przeznaczonych do odbierania do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, którymi dysponuje wnioskodawca (kserokopie , oryginały 
do wglądu).  
6. Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych (kserokopie, oryginały do wglądu), spełniające standardy techniczne określone w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617).  
7. Informacje o posiadanej bazie transportowej umożliwiającej postój środków transportu i innego sprzętu 
specjalistycznego niezbędnego do wykonywania usługi.  
8. Dokumenty poświadczające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno - 
biurowe.  
9. Informację dotyczącą mycia pojazdów specjalistycznych przeznaczonych do opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (miejsce wykonywania usługi, ewentualną umowę z myjnią 
samochodową).  
10. Dokumenty oraz informacje wyszczególnione w załączniku do uchwały Nr XVII/170/2020 Rady Gminy 
Grybów z dnia 26 maja 2020r. w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Grybów. 
 
 

……………………………………………..  
  (Podpis Wnioskodawcy) 
 

Zostałem(-am) poinformowana o możliwości zapoznania się z treścią klauzuli informacyjnej, o jakiej mowa 
w art. 13 rozporządzenia 2016/679, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie 
dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania-dostępnej w siedzibie Urzędu Gminy Grybów i na stronie 
internetowej: http://bip.gminagrybow.pl 

.............................................................. 
                    ( Podpis ) 
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