Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o
zezwolenie, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)
2. określenie przedmiotu i obszaru działalności
3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności
objętej wnioskiem
4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w
zakresie działalności objętej wnioskiem
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 (nie
dłużej niż 10 lat)
Załączniki do wniosku:
1.zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz o braku 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 złożenie fałszywego oświadczenia
2.wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej przy spółkach cywilnych
dodatkowo umowę spółki cywilnej

3.kserokopię dowodów rejestracyjnych środków transportu, które będą wykorzystywane do wykonywania
działalności
4.kserokopię tytułu prawnego do dysponowania środkami transportu
5.kserokopię umowy ze stacją zlewną lub przyrzeczenie gotowości odbioru ścieków przez stację zlewną
6.udokumentowanie miejsca mycia i dezynfekcji środków transportu - umowa
8.kserokopię aktualnego zezwolenia na transport odpadów lub zaświadczenia (transport na potrzeby własne)
określonego w art.33 ustawy z dn.6.IX.2001r. o transporcie drogowym (Dz.U.z 2004r Nr 204 poz.2088)

Do pobrania :Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców
działalności polegającej na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

……………………………………
Nazwisko i imię /nazwa wnioskodawcy
……………………………….
………………………………
adres
……………………………….
Nr tel.

Wiślica dnia………………

Urząd Gminy Wiślica
ul.Okopowa 8
28-160 Wiślica

WNIOSEK
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej
na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych .
I. DANE DOTYCZACE FIRMY
Usługi na wykonywanie wywozu nieczystości ciekłych

Nazwa podmiotu

Regon

Adres podmiotu , tel/fax

Wpis do rejestru działalności gospodarczej

Określenie przedmiotu działalności i obszaru działalności
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II. ŚRODKI TECHNICZNE

Data produkcji :

Aktualne badania techniczne z dnia:

III. LOKALIZACJA ZAPLECZA TECHNICZNEGO

___________________________________________________________________________
IV. PRZEWOŻONE ODPADY - ŚCIEKI

Rodzaj ścieków odbieranych od właścicieli nieruchomości

Miejsce zrzutu odpadów ciekłych (zlewnia, oczyszczalnia ścieków – umowa)

V. TECHNOLOGIE STOSOWANIE LUB PRZEWIDZIANE DO STOSOWANIA
PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ
WNIOSKIEM

VI. PROPONOWANE ZABIEGI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I
OCHRONY SANITARNEJ PLANOWANE PO ZAKOŃCZENIU DZIAŁALNIOŚCI

VII. TERMIN PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ WNIOSKIEM
ZAMIERZONEGO CZASU JEJ PROWADZENIA
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ORAZ

Załączniki:
1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
2. Zaświadczenie lub oświadczenie o niezaleganiu w podatkach oraz ZUS
3. Kserokopia dowodów rejestracyjnych samochodów
4. Umowa na odbiór nieczystości ciekłych
6. Umowa użyczenia samochodu asenizacyjnego

……………………………
( Podpis )

