
......................................, dnia ...........................
                                                                                                                                                    (miejscowość)                                   (data)

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

................................................................................
              (Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy)

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

................................................................................
        (Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy)

................................................................................
                              (Numer NIP)

Burmistrz Pasłęka
pl. Św. Wojciecha 5

14-400 Pasłęk

WNIOSEK 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1.Przedmiot i obszar działalności:

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

……………………………………………………………………………………………………………………………

2.Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

3. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie 
działalności objętej wnioskiem:

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

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

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia:

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

Oświadczam, że zapoznałem/am się i spełniam wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych  określone  w  uchwale  Nr  VIII/59/17  Rady  Miejskiej  w  Pasłęku  z  dnia  1  września  2017  r.  w  sprawie
wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie  Gminy  Pasłęk
(Dz. Urz. Woj. W-M z 2017 r., poz. 4148). 

..............................................................
                                                                                                                                                                              (podpis wnioskodawcy)

Do wniosku należy dołączyć:

1. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych.
2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.
3. Kserokopie  dowodów rejestracyjnych  pojazdów przeznaczonych  do  opróżniania  zbiorników bezodpływowych  i

transportu  nieczystości  ciekłych  spełniające  standardy  techniczne  określone  w  rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  12  listopada  2002  r.  w  sprawie  wymagań  dla  pojazdów  asenizacyjnych i  dokumenty
potwierdzające  prawo  do  dysponowania  tymi  pojazdami  w  przypadku  zarejestrowania  na  podmiot  inny  niż
wnioskodawca (np. umowa leasingu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia).

4. Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest
baza transportowa.

5. Kserokopię dokumentu potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
6. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 107 zł.
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