
Wnioskodawca:                                                                                       Łochów,…………………………… 
                                   /dd-mm-rrr/ 

 

…………………………………..…………………… 
                         /imię, nazwisko i-lub nazwa podmiotu/                                                                                                                                             

………………………………………………………. 

                                                                                                                                                      

………………………………………………………. 
                                /adres siedziby/ 

………………………………………………………. 
                   /NIP/                                       /REGON/ 

 

………………………………………………………. 
/Nr tel./                                                             /adres mail/ 

 

BURMISTRZ ŁOCHOWA 

Aleja Pokoju 75 

07-130 Łochów 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

I. INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI  

1. Podstawa prowadzenia działalności  
/nr wpisu, KRS, CEIDG/ 

 

Załącznik  

2. Określenie przedmiotu (kod PKD)   

i obszaru działalności: 

 
 

 

 

3. Określenie terminu podjęcia działalności 

objętej wnioskiem 
(działalność objęta wnioskiem może zostać podjęta po 

uprawomocnieniu się zezwolenia)  

4. Określenie zamierzonego czasu prowadzenia 

działalności objętej wnioskiem (maksymalnie 

10 lat) 
 



Strona 2 z 4 

 

II. INFORMACJA O ŚRODKACH TRANSPORTU  

jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem 

1. Rodzaj i ilość pojazdów: 
(marka i typ pojazdu, pojemność zbiornika na 

nieczystości, numer rejestracyjny): 
 

 

 

 

 

 

 

2. Spełnianie warunków technicznych dla 

pojazdów asenizacyjnych określonych w  § 1 

do 9   rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 12 listopada 2002 r. w  sprawie wymagań 

dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. 

Nr 193, poz. 1617) Załącznik 

3. Oznakowanie pojazdów /wymienić i  opisać 

rodzaj oznakowania/: 

 

4. Wyposażenie pojazdów w sprzęt 

umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru 

nieczystości ciekłych, w przypadkach 

zanieczyszczenia terenu podczas 

wykonywania czynności opróżniania 

zbiorników bezodpływowych  
(nazwa, typ, rodzaj sprzętu, nazwa środków 
chemicznych) 

Załącznik 

5. Częstotliwość odkażania części spustowej 

pojazdów oraz częstotliwość mycia 

pojazdów ze wskazaniem miejsca 

wykonywania 
/wymienić posiadane środki techniczne do 

odkażania lub przedstawić umowę z przedsiębiorcą 

posiadającym takie możliwości/ 

Załącznik 

6. Częstotliwość dezynfekcji pojazdów oraz 

wskazania miejsca wykonywania tych 

czynności  
/wymienić posiadane środki techniczne do 

odkażania lub przedstawić umowę z przedsiębiorcą 

posiadającym takie możliwości/ 

Załącznik 
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III. INFORMACJA O BAZIE TRANSPORTOWEJ I GARAŻOWEJ 

jaką dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem 

1. Baza transportowa i garażowa: 

/adres bazy transportowej i garażowej w której 

będą przechowywane pojazdy wskazane w cz. 

II pkt 1, powierzchnia placu utwardzonego, 

rodzaj ogrodzenia, posiadane zabezpieczenia 

terenu/ 

 

 

 

 

Załącznik 

2. Tytuł prawny do nieruchomości wskazanej 

w pkt 1 (cz.II) 

Załącznik 

3. Środki techniczne i posiadane możliwości 

zapewnienia stałej konserwacji i 

systematycznej naprawy pojazdów 

asenizacyjnych: 

/opis posiadanych warunków technicznych do 

wykonywania konserwacji i naprawy pojazdów 

lub kopia umowy z przedsiębiorcą 

posiadającym takie możliwości/ 

 

Załącznik 

IV. INFORMACJA O TECHNOLOGIACH  

stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług objętych 

wnioskiem 

1. Miejsca pochodzenia nieczystości ciekłych 

oraz sposób ich odbioru (transportu) 

 

2. Miejsca odbioru nieczystości ciekłych 

(nazwa i adres stacji zlewnych) 

Załącznik 
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………………………………………..……………………………………………………………………….. 
/czytelny podpis osoby wnioskującej lub osób upoważnionych do reprezentowania/ 

 
V. Wymagane dokumenty (Załączniki): 

1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości………… 

2. Dokument stwierdzający prowadzenie działalności  gospodarczej w zakresie odprowadzania i  oczyszczania 

ścieków. 

3. Dokument poświadczający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się baza 

transportowo - garażowa, w której będą stacjonować pojazdy. 

4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

5. Oświadczenia: 

a) o spełnianiu przez pojazdy wymagań określonych w rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

listopada 2002 r. w  sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617); 

b) że posiadana przez wnioskodawcę baza transportowo-garażowa spełnia wymogi przepisów bezpieczeństwa 

i higieny pracy, przeciwpożarowych, ochrony środowiska, określone w odrębnych przepisach; 

c) o posiadaniu przez wnioskodawcę możliwości i warunków do odkażania części spustowej pojazdów oraz 

do mycia pojazdów z zachowaniem warunków ochrony środowiska / lub oświadczenie o posiadaniu 

podpisanej umowy na takie usługi z przedsiębiorcą posiadającym takie możliwości wraz z załączoną kopią 

tej umowy/; 

d) o posiadaniu przez wnioskodawcę możliwości i warunków do dezynfekcji pojazdów z zachowaniem 

warunków ochrony środowiska / lub oświadczenie o posiadaniu podpisanej umowy na takie usługi 

z przedsiębiorcą posiadającym takie możliwości wraz z załączoną kopią tej umowy/; 

e) o posiadaniu przez wnioskodawcę środki technicznych i posiadanych możliwości zapewnienia stałej 

konserwacji i systematycznej naprawy pojazdów asenizacyjnych /lub oświadczenie o posiadaniu 

podpisanej umowy na takie usługi z przedsiębiorcą posiadającym takie możliwości wraz z załączoną kopią 

tej umowy/; 

f) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w formie załącznika do wniosku) o treści: 

 

„OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i  w  sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Burmistrza Łochowa w celu umieszczenia ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz stronie internetowej Gminy Łochów (http://www.gminalochow.pl) w 

wykazie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Łochów w zakresie: 

imienia i nazwiska, nazwy firmy, danych adresowych stałego miejsca wykonywania działalności (tj. nazwy 

i numeru ulicy, kodu pocztowego oraz miejscowości), NIP-u, numeru zezwolenia oraz daty jego ważności. 

…………………………………………………………. 

                                                               /data i czytelny podpis/podpisy/” 

 

g) o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne z adnotacją „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” 

                     

 
 

 

3. Proponowane zabiegi porządkowe 

przeprowadzone w miejscu parkowania 

pojazdów oraz w stosunku do samych 

pojazdów po zakończeniu działalności 

objętej wnioskiem 

 

 

 

http://www.gminalochow.pl/

