
                                                                                         Krapkowice …………………………… 
 
 
…………………........... 
……………………....... 
………………………… 
………………………… 
(pieczątka przedsiębiorcy) 

BURMISTRZ KRAPKOWIC 
 
 
 

WNIOSEK  
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁANOŚCI  
W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH  

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
 

 
 Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) zwracam się z prośba  
o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krapkowice. 
 
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 
ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności; 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 
prowadzenie działalności objętej wnioskiem; 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
4.  Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem; 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………



……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 
zakończeniu działalności; 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 
prowadzenia; 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
7. Miejsce (adres) garażowania pojazdów asenizacyjnych   
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
        ………………………………… 
              (podpis Wnioskodawcy) 
 

 
 
 
 
Załączniki: 
 
1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie należy złożyć 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.” 
2. Dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych 
do wykonywania zezwolenia i potwierdzających spełnienie wymagań określonych w Uchwale 
Nr XIX/288/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie wymagań jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krapkowice. 
3. Umowa lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych 
przez stację zlewną. 
4. Zapewnienie gotowości zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z każdej 
nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności. 


