
 

 

..........................................., dnia ............................. 
 
 

WÓJT GMINY KOWALA  

Kowala 105A 

26-624 Kowala  
 
 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Kowala  
 
 Proszę o wydanie zezwolenia, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. ,  poz. 1399  z późn. 

zm.) 

 
I. Dane dotyczące wnioskodawcy: 

 
1. Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu, adres zamieszkania lub siedziby 

przedsiębiorstwa, NIP: 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
3. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego 

czasu jej prowadzenia: 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

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

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

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

II. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca, w celu 

zapewnienia prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem 

 
Środki techniczne (pojazdy asenizacyjne w liczbie co najmniej 1 posiadające możliwość 

opróżniania zbiornika bezodpływowego zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

- Dz.U. z 2002 nr 193 poz. 1617*):



 

 

 

 

Samochody 

(podać typ 

markę, 

wyposażenie) 

 

 

Nr 

rejestracyjny 

 

Termin 

następnego 

badania 

technicznego 

 

 

Forma 

władania 

 

 

Miejsce mycia i 

dezynfekcji 

Oznakowanie 
pojazdu 

umożliwiające 
identyfikacje 

przedsiębiorcy 

      

      

      

 

1. Zaplecze techniczne (podać miejsce postojowe z punktem napraw, garażami, miejsce 

do mycia pojazdów):** 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

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

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

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

 

III. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania 

przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

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

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

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

IV. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, 

planowane po zakończeniu działalności: 
……………………………………………………………………………………….…………………………… 

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

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

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

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

 

…………………………………………… 

(podpis składającego wniosek) 

 

Uwagi: 
*podmiot posiadający jeden samochód do opróżniania zbiorników bezodpływowych 
powinien posiadać w formie umowy z innym podmiotem gospodarczym zabezpieczenie 

zastępczego wykonania usług w przypadku awarii własnego sprzętu 

**przedsiębiorca nie posiadający własnego zaplecza technicznego i sanitarnego powinien 

przedstawić podpisaną umowę z innym podmiotem o korzystanie z wymienionych obiektów 

z możliwością mycia pojazdów. 
 

Załączniki: 

 
 

1. Potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

2. Aktualne zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych. 



 

 

3. Oświadczenie o braku zaległości w płaceniu na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne. 

4.  Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w uchwale Rady 

Gminy Kowala z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie gminy Kowala. 

 
Przy składaniu wniosku należy załączyć dowód opłat y skarbowej za wydanie zezwolenia 

w wysokości 107,00 zł , płatne na konto:  
 

Urząd Gminy w Kowali 

Kowala 105A 

26-624 Kowala 

Bank Spółdzielczy w Radomiu nr: 73 9147 0009 0020 4785 2000 0002 

z dopiskiem „opłata skarbowa – zezwolenie ścieki” 

 
w kasie Urzędu Gminy w Kowali, Kowala 105A lub za pośrednictwem banku lub poczty. 

 
5.  Inne………………………………………..…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……… 

 
Podstawa prawna: 

 
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz.U. z 2013 r. ,  poz. 1399 z późn. zm. ) 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 poz. 

1282 załącznik nr 1 część III pkt 42). 

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. 

Dz.U. z 2013 poz. 267) 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. nr 193, poz. 1617). 

5. Uchwała nr XXIII/139/2012 Rady Gminy Kowala z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowala. 

 

 
Miejsce złożenia dokumentów: 

 
Sekretariat Urzędu Gminy w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala,  

tel: 48 610-17-60, fax: 48 610-17-22. 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-listopada-2006r-o-oplacie-skarbowej/?on=24.01.2014
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-16-listopada-2006r-o-oplacie-skarbowej/?on=24.01.2014


 

 

..........................................., dnia ............................. 
 

Dane składającego oświadczenie: 
 
Firma lub imię i nazwisko przedsiębiorcy: 

 
………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………. 

 
………………………………………………………………. 

Oznaczenie siedziby i adres firmy lub adres przedsiębiorcy: 

……………………………………………………………….. 

 
……………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………. 

 
 

 
O Ś W I A D C Z E N I E 

 
O BRAKU ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH I ZALEGŁOŚCI W PŁACENIU 

SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE LUB SPOŁECZNE 

 
 
 
 
W związku ze złożonym wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie gminy Kowala, oświadczam, że: 

 

1. Nie zalegam w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

2. Nie zalegam w podatkach. 
 
 
 
 
Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

 
 
 
 
 

 
……………………………………………..... 

/podpis przedsiębiorcy / 


