
                                                                                                 ……..…………..……………………… 
                     (miejscowość, data) 

……………………………………….. 
      (imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy) 

 
…………………………………………………  
                             (adres) 

 
………………………………………………... 
 

 
………………………………………………... 
        (nr telefonu)                      
       

                   Burmistrz Ustrzyk Dolnych 

       ul. Kopernika 1 

           38-700 Ustrzyki Dolne 

 
 

WNIOSEK 
 

O UDZIELENIE / ZMIANĘ1 ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI 

CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY USTRZYKI DOLNE 

 
 
I.   Dane dotyczące wnioskodawcy: 
 

1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu:……………………………………………………………... 

2. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorstwa:……………………………………………. 

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP):……………………………………………………………. 

4. Osoba upoważniona do składania oświadczeń w imieniu Wnioskodawcy:…………………… 

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

5. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

 

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

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

II. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca, w celu zapewnienia 

prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem 

(sporządzić zgodnie z uchwałą nr XIV/155/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia  

20 listopada 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

posiadający i ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych). 

 

1. Środki techniczne (pojazdy asenizacyjne w liczbie co najmniej 1 posiadające możliwość 

opróżniania zbiornika bezodpływowego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych): 

                                                 
1 Niewłaściwe skreślić 



Samochód 
(podać typ, markę) 

Nr 
rejestracyjny 

Termin 
następnego  

badania 
technicznego 

        
Forma        

władania 

Oznakowanie 
pojazdu 

umożliwiające 
identyfikacje 

przedsiębiorcy 

     

 
 
 

    

 
 
 

    

 
2. Baza transportowa (podać lokalizację i opis terenu, na którym usytuowana jest baza 

transportowa, tytuł prawny):  
……………………………………………………………………………………….……………………………

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

3. Zaplecze techniczne (podać miejsce garażowania lub postoju pojazdów asenizacyjnych, 
miejsce bieżących napraw i konserwacji  oraz   miejsce do mycia i  dezynfekcji pojazdów):* 

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

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

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

  
III. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

 
1 Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

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

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

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

2 Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, planowane po 
zakończeniu działalności: 

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

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

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

3. Okres prowadzenia działalności: 

a) Termin rozpoczęcia działalności: ………………………………………………………………. 

b) zamierzony czas prowadzenia działalności: ………………………………………………….. 
 

 
                                                                               
                                                                                  
                                                                                  ……………………………………………….. 
                   (podpis składającego wniosek) 

 
 



 
Uwagi:  
*przedsiębiorca nie posiadający własnego zaplecza technicznego i sanitarnego powinien 
przedstawić podpisaną umowę z innym podmiotem na korzystanie z wymienionych obiektów  
z możliwością naprawy i konserwacji, mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych 
 
Załączniki: 
 

1. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania terenem, na którym zlokalizowana jest 
baza transportowa. 

2. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi 
przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe  
i wykonywany transport nieczystości ciekłych. 

3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną. 
4. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych. 
5. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne.  
(Oświadczenie, o którym mowa w pkt  4 i 5 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 złożenie 
fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu  o odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań.).   

6. Dokument potwierdzający aktualne badania techniczne pojazdów, które będą 
wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem. 

7. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. 
8. Pełnomocnictwo (jeśli przedsiębiorca występuje przez pełnomocnika) wraz z opłatą 

skarbową. 
 

Podstawa prawna: 
 
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach               

(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ), 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego 

sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się               

o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 299), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla  

     pojazdów asenizacyjnych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 193 poz. 1617), 

4.  Uchwała Nr XIV/155/15 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 20 listopada 2015 roku              

     w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

     o zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości  

     ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ustrzyki Dolne. 

 
Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika do ustawy z dnia               
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.). 
     

 
 


