
                                                                                                                       Wzór 

                                                                          ………… dnia ……………………. 

 

                                                                         WÓJT  GMINY  TUSZÓW  NARODOWY  

WNIOSEK 

o  udzielenie zezwolenia na świadczenie usług 

I. Dane  wnioskodawcy 

Nazwa  firmy lub  imię  i  nazwisko  przedsiębiorcy 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

Siedziba  i  adres  firmy  lub  miejsce  zamieszkania i  adres  przedsiębiorcy 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

Numer  Identyfikacji Podatkowej przedsiębiorcy (NIP) 

……………………………………………………………………………… 

II. Przedmiotu i obszaru działalności. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

III. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie 

na prowadzenie działalności objętej wnioskiem. 

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

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

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

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

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

IV. Informacje o technologiach stosowanych i przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 

V. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

planowane po zakończeniu działalności. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



VI. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego 

czasu jej prowadzenia. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

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

                                                                                                          (data i podpis wnioskodawcy) 

 

Załączniki: 

1. Zaświadczenie lub oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań,  o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne, 

2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, 

3. Potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno 

– biurowe, 

4. Umowa kupna – sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument  potwierdzający posiadanie 

pojazdów, 

5. Dowód zapłaty opłaty skarbowej. 

Powyższe dokumenty należy złożyć w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z art. 76a 

ustawy Kodeks postępowania administracyjnego. 

Podstawa prawna: 

- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze 

zm.), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012  r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), 

- Uchwała Nr XXXVII/292/2010 Rady Gminy z sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia. 

Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł. (Ustawa o opłacie skarbowej Dz. U. z 2012 r. poz. 1282). 

 

 


