
          Kazimierza Wielka, dnia  ......................................... 
 

 

............................................................................. 
   (Imię i nazwisko lub nazwa firmy) 
 

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

............................................................................. 
(Adres zamieszkania lub siedziby firmy) 
 

…………….........................................................    Burmistrz Miasta i Gminy 

         ul. T. Kościuszki 12 

Nr NIP  ................................................................   28-500 Kazimierza Wielka 
 

 

 

 

W N I O S E K 
o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
 

     Na podstawie art. 7 ust.  1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. O utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm. ) wnoszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie 

Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 
 

1. Przedmiot wykonywanej działalności: 

 

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

2. Obszar wykonywanej działalności: 

 

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

 

3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, mające na celu zapewnienie 

prawidłowego wykonywania działalności objętej  wnioskiem: 
             opis środków transportu 

 

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

 

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

 

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

 

4. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w 

zakresie objętym 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: 

 

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

 

7. Wykaz stacji zlewnych, do których będą przekazywane nieczystości ciekłe oraz sposób udokumentowania 

gotowości ich odbioru przez stacje zlewne: 
 

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

 

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

 

8. Inne wymagania określone do wykonywania działalności objętej wnioskiem:       
              opis zaplecza garażowego 
 

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

........................................................................................................................................................................ 
           mycie i dezynfekcja pojazdów 

 

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

 

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

  Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

-  zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych, 
- zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne, 
- oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi posiadają aktualne badania 

techniczne i spełniają wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12  

listopada 2002r. w sprawie  wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. Nr 193, poz.1617), 
- udokumentowanie gotowości odbioru ścieków przez stację zlewną, 
- tytuł prawny do miejsca garażowania i zaplecza technicznego (umowa najmu, dzierżawy lub akt 

własności),   

-  udokumentowanie miejsca mycia i dezynfekcji środków transportu. 

 

 

…........................................................................ 
       podpis wnioskodawcy 

 
Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107,00 zł. 

Płatności można dokonać gotówką w kasie urzędu lub przelewem na konto Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy 

Wielkiej : 

BS Kielce O/Kazimierza Wielka nr rachunku bankowego  18 8493 0004 0180 0130 0020 0001 

Klauzula informacyjna: 
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej  ”RODO”, informuję, iż: 
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej  z siedzibą : ul. Kościuszki 

12,  28-500 Kazimierza Wielka. 
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: biuro@data-protect.pl 
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości             

i porządku w gminach. 

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, a po tym czasie przez okres wymagany przez  przepisy 

prawa. 

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa lub upoważnione podmioty, które na 

podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.  

Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych, możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, usunięcia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.                                                      
   

mailto:biuro@data-protect.pl

