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…………………………….             Golub-Dobrzyń, dnia…………………….  
   (pieczątka zakładu) 
 

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń 
ul. Plac Tysiąclecia 25 
87-400 Golub-Dobrzyń 

 

WNIOSEK 
 

o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 
 
1. Dane wnioskodawcy: 
 

1.1. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 
 
…………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….………… 
 
1.2. Adres zamieszkania  lub siedziby  prowadzenia działalności: 
 
…………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………….………… 
 
1.3. Pełnomocnicy upoważnieni do składania oświadczenia woli: 

 
…………………………………………………………………………………….………… 
………………………………………………………………………………………………. 
 
1.4 Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 
 
............................................................................................................................... .. 
 

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 
 

……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… 
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3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje wnioskodawca w celu 
zapewnienia prawidłowego wykonania działalności objętej wnioskiem. 

 
3.1. Tabor specjalistyczny: 
 

Samochody 
( typ marka) 

Przeznaczenie Pojemność 
zbiornika  
/ liczba 

przegród 

Rok 
produkcji 

Forma 
władania 

Numer 
rejestracyjny 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
3.2. Miejsce garażowania: 
 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
 

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

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

 
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej 

planowane po zakończeniu działalności objętej wnioskiem. 
 

………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………. 
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6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz 

zamierzonego czasu jej prowadzenia  
 

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

      ………..…………………………………………………………………………….………. 
 
7. Rodzaje nieczystości ciekłych odbieranych od właścicieli nieruchomości 

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

 
 
8.  Wskazanie adresu stacji zlewnej gotowej do odbioru w/w ścieków. 
 

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

 
 
 
 

Podpis i pieczęć Wnioskodawcy  
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9.  Do wniosku załączam następujące dokumenty: 

 
1. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której 

zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów.  
2. Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi 

oraz dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których 
mowa w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) 

3. W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż 
wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem 
samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).  

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

5. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości 
w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 
oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: ”Jestem 
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Aktualna kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS 
(nie jest obowiązkowe). 


