
Burmistrz Brzeska 

ul. Głowackiego 51    

32-800 Brzesko 

 

 

W N I O S E K O  U D Z I E L E N I E  Z E Z W O L E N I A   

NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W 

ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW  BEZODPŁYWOWYCH I 

TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

 

___________________________________________________________________________ 

 

1. WNIOSKODAWCA: 

Imię i nazwisko lub (nazwa):........................................................................................................ 

Siedziba przedsiębiorcy:............................................................................................................... 

NIP......................................................................, REGON......................................................... 

telefon(y) ......................................................................  fax. .......................................... 

 

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

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

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

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

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

 

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 
 
TABOR SAMOCHODOWY 
 
 l.p.                   Typ                          Nr. Rejestr.                           Rok produkcji                                      Forma Władania 
 
.......    ....................            ........................................             ...................................                  ............................................. 
 
.......    ....................            ........................................             ...................................                  .............................................  
 
.......    ....................            ........................................             ...................................                  ............................................. 
 
 

INNE URZĄDZENIA TECHNICZNE I SPRZĘT SPECJALISTYCZNY 
 
 
     Ilość                              funkcja urządzenia                                 Typ                                 Forma władania        
 
.................       .......................................................         ..................................          ....................................... 
 
.................       .......................................................         ..................................          ....................................... 
 
.................       .......................................................         ..................................          ....................................... 

 
 



4. Informacja 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. Stacje zlewne do których trafiają nieczystości ciekłe: 

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

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

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

8. Adres miejsca garażowania pojazdów i przechowywania sprzętu: 

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

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

9. Adres miejsca mycia i dezynfekcji pojazdów oraz sprzętu: 

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

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

10. Logo firmy, sposób oznakowania pojazdów i sprzętu: 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ....…….………………………………… 
(pieczęć oraz podpis osoby/-ób upoważnionej/-ych ) 



Załącznik nr 1 

do wniosku 

o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

 

 

 

 

 

Data ……………………………….. 

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

 

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

 

oświadczam, że spełniam wymagania określone w uchwale Nr XXIX(215)2012 Rady 

Miejskiej w Brzesku z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

 

 

 

 

 

 

..…….………………………………… 
(pieczęć oraz podpis osoby/-ób upoważnionej/-ych ) 

 



 

……………….., 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 Brzesko, 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 / 
 


