
Kluki,dnia………….
………………....
/Pieczęć firmowa/

                                                  Wójt Gminy Kluki
                                                                                                   Kluki 88, 97-415 Kluki

WNIOSEK 
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

1. Dane wnioskodawcy:
1) Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy:
….....................................................................................................................................................

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

2) Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:

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

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

3)  Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP): …........................................................................

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

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

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

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

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

Lp. Posiadany sprzęt (podać
markę i typ)

Numer
rejestracyjny

Przeznaczenie
pojazdu

Ładowność
/pojemność

Rok
produkcji

Forma władania



4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objetej wnioskiem:
….....................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

5. Proponowane  zabiegi  z  zakresu  ochrony  środowiska  i  ochrony  sanitarnej
planowane po zakończeniu działalności:
….....................................................................................................................................................

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

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

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

6. Określenie  terminu  podjęcia  działalności  objetej  wnioskiem  oraz  zamierzonego
czasu  jej  prowadzenia (maksymalny  okres  na  jaki  zezwolenie  może  być  wydane
wynosi 10 lat):

od …..................................................................do …....................................................................

Załączniki:   - w przypadku załączenia do wniosku kserokopii dokumentów należy je poświadczyć
za zgodność z oryginałem.

1. Aktualne zaświadczenie  albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (zaświadczenie uważa się za aktualne wystawione przez
odpowiedni organ nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem  wniosku)  .
Składajacy  oświadczenie  jest  zobowiązany  do  zawarcia  w nim klauzuli  następującej  treści:  "Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie falszywego oświadczenia"

2. Pisemne potwierdzenie dotyczące gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
3. Oświadczenie  dot.  spełnienia  wymagań określonych w Uchwale  Nr  63/IX/2015  Rady  Gminy  Kluki

z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegajacy się
o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4. Potwierdzenie  wniesienia  opłaty  skarbowej  za  wydanie  zezwolenia  na  wykonywanie  działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

…..........................................
podpis Wnioskodawcy


