
 …………………………………….. 

        (miejscowość, data) 

 

…………………………………… 

(imię i nazwisko lub nazwa firmy) 

……………………………………….. 

…………………………………… 

(adres zamieszkania lub siedziby firmy) 

…………………………………... 

 (numer NIP) 

…………………………………… 

 (nr telefonu)       Wójt Gminy Chełm 

Pokrówka ul. Gminna 18 

22-100 Chełm 
 

WNIOSEK 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 

 

1. Przedmiot wykonywanej działalności 

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

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

2. Obszar wykonywanej działalności 

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

3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, mające na celu 

zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań objętych zezwoleniem 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

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

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

 

 

…………………………………… 

 (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Załączniki: 

1.   aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego lub oświadczenie wnioskodawcy 
o niezaleganiu w podatkach 

2.   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego lub oświadczenie wnioskodawcy o niezaleganiu w składkach zdrowotnych i 
społecznych 

3.   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z Krajowego 
Rejestru Sądowego 

4.   dokumenty potwierdzające posiadanie bazy transportowej-    tytuł prawny do nieruchomości 
(własność, umowa najmu, darowizny, użyczenia) 

5.   dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów asenizacyjnych   (dowód rejestracyjny,   umowa 
kupna- sprzedaży, najmu lub faktura) 

6.   dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne 

7.    inne: ....................................................................................................... 

Opłata skarbowa: 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r.  poz. 1282 ze zm.) 
obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) 
 -z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli 
nieruchomości- 107,00 zł 

Opłata może być dokonana w Kasie Urzędu (w godz. 8.00 - 14.00 ) 
lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy: 
WBS Chełm F/Pokrówka nr rachunku 96 8187 0004 2004 0050 0337 0001 

 


