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

…...........................................
   imię i nazwisko/lub nazwa firmy

…...........................................
   adres zamieszkania/lub siedziba przedsiębiorcy 
       ubiegającego się o zezwolenie 

            Wójt Gminy Przyrów
ul. Częstochowska  7

     42-248 Przyrów

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu 
Gminy Przyrów.

1.Dane przedsiębiorcy:

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy:

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

Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:

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

NIP:
…....................................................................................................................................................

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności:
…....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................
…....................................................................................................................................................

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje  ubiegający  się  o zezwolenie  na 
prowadzenie działalności objętej wnioskiem ( w tym: rodzaj  i ilość pojazdów , oznakowanie 
taboru, miejsce mycia  i dezynfekcji oraz częstotliwość jego wykonywania, miejsce stanowiące 
bazę techniczną itp.):
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
….....................................................................................................................................................
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4. Informacje o technologiach  stosowanych  lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem ( w tym: miejsce pochodzenia 
nieczystości ciekłych, sposób odbioru, stacja zlewna do której będą oddawane nieczystości 
ciekłe itp.):
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................

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):
…......................................................................................................................................................
…......................................................................................................................................................

                                                                                                 ….....................................................
                                                                                                                Podpis  wnioskodawcy 

Załączniki:
1. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek  na ubezpieczenie 
społeczne albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne zawierające klauzulę: „ Jestem świadomy  odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”,
2. udokumentowana gotowość odbioru ścieków przez stacje zlewną,
3. prawo własności  lub inny dokument uprawniający do władania terenem tj. bazą transportową,
4. dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych (kserokopie dowodów rejestracyjnych),
5. umowa z podmiotem potwierdzająca mycie i dezynfekcję  pojazdów która świadczy takie usługi, 
lub dokument potwierdzający posiadanie myjni,
6. zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP,
7. dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Wniosek powinien  zawierać informacje   zawarte w art.8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 roku poz. 391 z późn. zm.) oraz uchwale  Nr 117/XVIII/2013 
Rady Gminy w Przyrów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wymagań  jakie powinien spełniać  
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu  nieczystości ciekłych na terenie gminy Przyrów.
Opłata skarbowa:
Opłatę skarbowa w wysokości 107 zł należy wpłacić  na konto Urzędu Gminy Przyrów:
55 8591 0007 0330 0926 0013 0010 KBS w Krakowie O/Niegowa F/Przyrów (podstawa prawna: załącznik 
do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej – Dz.U.2012.poz.1282).
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