
data ………………………………... 

 

 

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie 

ul. Mickiewicza 1a 

18-200 Wysokie Mazowieckie 

 

Wniosek 

o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie 

 

1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

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

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

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

NIP ………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

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

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

 

3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem (w tym oznakowany tabor samochodowy, 

rodzaj pojazdu, numer rejestracyjny, opis bazy technicznej przystosowanej m.in. do 

postoju, mycia oraz dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych (należy wskazać inne 

uprawnione miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów  w przypadku ich braku na terenie 

własnej  bazy technicznej): 

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 

4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem (w tym: miejsce 

pochodzenia nieczystości ciekłych, sposób odbioru, stacja zlewna, do której będą oddawane 

nieczystości ciekłe itp.): 

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

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

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

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

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

 

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 (nie dłużej niż 10 lat): 

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

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

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

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

7) określenie zamierzonego czasu prowadzenia działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

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

 

          …………………………………………. 

                       (Podpis Wnioskodawcy) 



 

WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI: 

 

1. zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości podatkowych; 

2. zaświadczenie lub oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne; 

3. dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych z terenu gminy Wysokie 

Mazowieckie przez stację zlewną; 

4. dokument potwierdzający prawo do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną przedsiębiorstwa 

dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów. W przypadku braku miejsca do mycia  

i dezynfekcji na terenie bazy technicznej przedsiębiorstwa – dokumentacja potwierdzająca 

możliwość mycia i dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych; 

5. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej; 

6. dokumentacja potwierdzająca posiadanie oznakowanego taboru samochodowego. 

 

*Oświadczenia 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. 

 

Wszelkie dokumenty przedkładane w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność  

z oryginałem. 

           

 

DODATKOWE INFORMACJE:  

  

 Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności  

na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie określa UCHWAŁA NR 182/XXX/10 RADY GMINY 

WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 20 kwietnia 2010 r. 
 

Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych określone są Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. 

 

Opłatę skarbową w wysokości 107 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej   

uiszcza się na konto Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie  56 8774 0000 0008 6466 2000 0010 ) 

 

 

 

 

 


