
-pieczęć wnioskodawcy 
......................................., dnia .......................... 

 
 
 

Wójt Gminy Pilchowice 

ul. Damrota 6 

44-145 Pilchowice 

 
 
 

WNIOSEK 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 

1. Dane wnioskodawcy : 

imię i nazwisko lub nazwa 

przedsiębiorcy: 

 

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

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

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

adres zamieszkania lub siedziby 

przedsiębiorcy: 

 

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

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

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

NIP: 
 

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

REGON: 
 

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

TEL.: 
 

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

FAX: 
 

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

e-mail: 
 

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

 
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności : 

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

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

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

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



3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności objętej wnioskiem: 

 
a) Tabor specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych: 
 

L.p. 

Marka  

i typ 

pojazdu 

Rok 

produkcji  

Numer 

rejestracyjny 

Przeznaczenie 

pojazdu 

Maksymalna 

masa 

całkowita 

pojazdu 

Pojemność 

zbiornika 

 

m3 

Data następnego 

terminu badania 

technicznego 

pojazdu 

        

        

        

 
 

b) Inne urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny ( np. do mycia samochodów): 
 

L.p. Rodzaj urządzenia Ilość Rok produkcji 

    
    
    

 
4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu 

usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

5. Określenie stacji zlewnej odbierającej nieczystości ciekłe: 
 

Lp. Nazwa stacji zlewnej Adres Własność przedsiębiorstwa 

    

    

 



6. Opis zaplecza techniczno-biurowego 

a) lokalizacja bazy transportowej (proszę podać adres oraz nr działki, na której znajduje się zaplecze 
techniczno-biurowe): 

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

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

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

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

 

b) lokalizacja zaplecza biurowego (proszę podać adres oraz nr działki, na której znajduje się 
zaplecze biurowe): 
 

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

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

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

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

 

c) opis miejsca postoju pojazdu asenizacyjnego: 
 
.................................................................................................................................................. 

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

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

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

 
d) opis wydzielonego miejsca wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia 

pojazdów – dopuszczona jest tutaj możliwość korzystania z usług specjalistycznej firmy, 
potwierdzona aktualnym dokumentem (np. umowa): 
 

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

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

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

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

 

e) opis miejsca  do przeprowadzania napraw - dopuszczona jest tutaj możliwość korzystania z usług 
warsztatów naprawczych, potwierdzona aktualnym dokumentem (np. umowa), bądź  
oświadczeniem wnioskodawcy 

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

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

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

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

 
 



7. Określenie tytułu prawnego do: 
a) działki na, której znajduje się zaplecze biurowe (właściciel, współwłaściciel, użytkownik): 

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

 

b) tytuł prawny do działki, na której się znajduje zaplecze techniczne (właściciel, współwłaściciel, 
użytkownik, dzierżawca itp.): 
 
................................................................................................................................................. 

 

c) tytuł prawny do pojazdu asenizacyjnego 
 

L.p. 
Marka  

i typ pojazdu 
Numer 

rejestracyjny 
Tytuł prawny do 

pojazdu 

Dokument 
potwierdzający 
tytuł prawny do 
pojazdu (umowa 
kupna, najmu, 

leasingu, faktura, 
lub inny 

dokument) 

Opis 
oznakowania 

pojazdu, 
pozwalający na 
identyfikacj ę 

przedsiębiorcy 

      

      

      

 
8. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

 
 
 
 
 
 



10. Załączniki : 
a) Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS, 
b) Zaświadczenie lub oświadczenie (zał. nr 1) o braku zaległości podatkowych i zaległości 

w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (odpis lub zaświadczenie 
powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku), 

c) Dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której się 
znajduje zaplecze techniczno-biurowe (odpis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów, 
umowa najmu), 

d) Oświadczenie, że pojazd asenizacyjny spełnia wymagania techniczne określone w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (zał. nr 2), 

e) Potwierdzone kserokopie dowodów rejestracyjnych, stanowiących tabor specjalistyczny 
do transportu nieczystości ciekłych, 

f) Potwierdzona kserokopia umowy kupna, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu 
potwierdzającego posiadanie pojazdów  

g) Dokumentacja zdjęciowa pojazdów asenizacyjnych, 
h) Aktualne badania techniczne pojazdów potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym  

i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 
(zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu), 

i) Umowa na usługę mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych w przypadku braku 
wydzielonego na terenie posiadanej przez siebie bazy transportowej miejsca do mycia  
i dezynfekcji, 

j) Umowa na korzystanie z usług warsztatu naprawczego, bądź oświadczenie o korzystaniu  
z usług warsztatu naprawczego (zał. nr 3), 

k) Umowa ze stacją zlewną lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru 
nieczystości ciekłych przez stację zlewną, 

l) Oświadczenie o dokonywaniu odkażania części spustowej po każdorazowym opróżnieniu 
zbiornika w pojeździe asenizacyjnym oraz mycia pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu 
pracy (zał. nr 4), 

m) Dowód wniesienia opłaty skarbowej. 
 
 
 
 
 
 

   

..........................dnia .......................  ............................................... ..................................... 

  Imię i nazwisko wnioskodawcy Podpis 
 

 
Informacja dotycząca opłaty skarbowej: 
Stosownie do zapisów ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. – Dz. z 2016r. poz. 
1827 ze zm.) wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniana zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych podlega opłacie skarbowej w wysokości  
107,00 zł (vide: część III, pkt. 42 załącznika do w/w ustawy). 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku w sprawie. 

Zapłaty przedmiotowej opłaty należy dokonać bezgotówkowo na niżej wskazany rachunek Urzędu 
Gminy Pilchowice: 

53 8460 0008 2002 0005 8825 0004 



zał. nr 1 
 

............................., dnia ........................................ 
 
 
 
 
........................................................................................................................... 

Imię i nazwisko 

........................................................................................................................... 
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

.......................................................................................................................... 
Seria i numer dowodu osobistego 

....................................................................................................................................................... 
Organ wydający dowód 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że nie posiadam zaległości podatkowych 
i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 
Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia stosownie 
do treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (t.j. - Dz.U.  
z 2016r. poz.1137) 
 

 
 
 
 
 
 

............................................................................... 
        -czytelny podpis- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zał. nr 2 
 

............................., dnia ........................................ 
 
 
 
 
........................................................................................................................... 

Imię i nazwisko 

........................................................................................................................... 
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

.......................................................................................................................... 
Seria i numer dowodu osobistego 

....................................................................................................................................................... 
Organ wydający dowód 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że samochód asenizacyjny marki 
............................... o nr rejestracyjnym spełnia wymagania techniczne określone w ustawie 
Prawo o ruchu drogowym oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. 
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
stosownie do treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (t.j. - Dz.U.  
z 2016r. poz.1137) 
 

 
 
 
 
 
 

............................................................................... 
        -czytelny podpis- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



zał. nr 3 
 

............................., dnia ........................................ 
 
 
 
 
........................................................................................................................... 

Imię i nazwisko 

........................................................................................................................... 
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

.......................................................................................................................... 
Seria i numer dowodu osobistego 

....................................................................................................................................................... 
Organ wydający dowód 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że wszelkie naprawy posiadanego/-ych 
samochodu/ów asenizacyjnego/-ych dokonywane są w wyspecjalizowanym warsztacie 
samochodowym.  
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
stosownie do treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (t.j. - Dz.U.  
z 2016r. poz.1137) 
 

 
 
 
 
 
 

............................................................................... 
        -czytelny podpis- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



zał. nr 4 
 

............................., dnia ........................................ 
 
 
 
 
.......................................................................................................................... 

Imię i nazwisko 

............................................................................................................................ 
Adres zamieszkania (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość) 

.......................................................................................................................... 
Seria i numer dowodu osobistego 

....................................................................................................................................................... 
Organ wydający dowód 

 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 

Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że po każdorazowym opróżnieniu zbiornika  
w pojeździe asenizacyjnym dokonuję odkażenia części spustowej oraz dokonuję mycia 
pojazdu/-ów asenizacyjnego/-ych po zakończeniu pracy. 
Jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 
stosownie do treści art. 233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny (t.j. - Dz.U.  
z 2016r. poz.1137) 
 

 
 
 
 
 
 

............................................................................... 
        -czytelny podpis- 

 
 
 


