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……………………………….……………..       ……………………, dnia …………......... 

………………………………….………….. 

…………………………….……………….. 

……………………………………………… 

(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres przedsiębiorcy oraz NIP) 

 
 

Burmistrz Miasta Słupcy 

ul. Pułaskiego 21 

62 - 400 Słupca 

 

 

 

WNIOSEK 
 

o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 
 
 

1. Przedmiot wykonywanej działalności................................................................................. 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
2. Obszar wykonywanej działalności...................................................................................... 

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

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

............................................................................................................................................ 
 
3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 

działalności objętej wnioskiem............................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

4. Informacja 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................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………… 
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6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia........................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

(podpis wnioskodawcy lub osoby upoważnionej) 

 
 

 
 
 
 
                                       Do wniosku dołączam: 
 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 

2. Oświadczenie, o którym mowa 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; 
3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 

transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez 
odpowiednią stację zlewną; 

4. Tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w miejsca postojowe dla 
pojazdów, miejsca do myci pojazdów odpowiednie, w ilości i jakości, do zakresu planowanej 
działalności, spełniające wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 
środowiska. 

 

 

Do wniosku należy dołączyć dowód potwierdzający dokonanie 
wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107, 00zł*. na konto 
Urzędu Miasta Słupca: 

 

 
*  na podstawie części III pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej 
/tj. Dz. U. z 2012r. 1282 ze zm./.  


