
Karczew, dnia...................................... 

 

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

(Nazwa podmiotu ubiegającego się o zezwolenie)  

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

                         (adres) 

..................................................................                                  BURMISTRZ KARCZEWA 

 

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

              (telefon kontaktowy) 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

W oparciu o art. 7 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 396 ze zmianami) zwracam się z 

prośbą o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Karczew. 

Poniżej podaję informacje niezbędne do uzyskania przedmiotowego zezwolenia. 

I. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie (imię i nazwisko oraz adres 

zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer 

identyfikacji podatkowej NIP): 

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

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

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

II. Określenie przedmiotu i rodzaju działalności: 

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

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

 



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

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

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

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

IV. Technologie stosowane lub przewidziane do stosowania przy świadczeniu usług: 

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

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

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

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

V. Termin podjęcia świadczenia usług objętych wnioskiem: 

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

VI. Zamierzony czas świadczenia usług: 

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

VII. Zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności objętej wnioskiem:  

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

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

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

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

                        …………………………… 

                                                            (podpis osoby ubiegającej się o uzyskanie zezwolenia) 

Do wniosku załączam: 

1. Wykaz pojazdów przeznaczonych do transportu nieczystości płynnych z terenu Gminy 

Karczew; 

2. Dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością, na której znajduje się 

baza transportowa przedsiębiorcy; 

3. Opis techniczny bazy transportowej, zawierający informacje nt. położenia, powierzchni, 

ilości korzystających z bazy pojazdów, rodzaju nawierzchni i systemu odwodnień, 

zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, opis stanowiska do mycia pojazdów (jeżeli 

występuje); 

4. Umowa zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym myjnię i stację dezynfekcji pojazdów 

przeznaczonych do transportu nieczystości ciekłych, jeżeli baza transportowa nie jest 

wyposażona w stanowisko do mycia pojazdów i ich dezynfekcji; 

5. Umowy z podmiotami prowadzącymi oczyszczalnie ścieków lub stacje zlewne ścieków 

dowożonych lub przyrzeczenie zawarcia takiej umowy; 

6. Kopia aktualnego wypisu z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS; 

7. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; 

8. Oświadczenie o gotowości zawierania umowy z użytkownikiem każdej nieruchomości 

położonej na terenie Gminy Karczew; 

9. Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł. 

 


