
 

 

......................................, dnia .................... 

                                                                           (miejscowość, data) 

 

 

Wójt Gminy Niebylec 

       38-114  Niebylec 170 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

ubiegającego się o zezwolenie oraz 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:  

 

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

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

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

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

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

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

 

 

Do wniosku dołączam następujące załączniki: 

 

 Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości  

w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej 

treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia." 

 Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

 Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

 Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w obowiązującej 

uchwale Rady Gminy Niebylec 

 

............................................................... 

                                                                                            (podpis Wnioskodawcy) 
______________________________________________________________________________________ 

INFORMACJA O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Kto wykorzystuje dane: Wójt Gminy Niebylec. Kontakt: Niebylec 170, 38-114 Niebylec. Pytania, wnioski, 

kontakt z inspektorem ochrony danych: iod@niebylec.com.pl. Cel wykorzystania: rozpatrzenie wniosku o 

wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych; w uzasadnionych przypadkach – cofnięcie wydanego zezwolenia; dokonywanie 

wezwań i zawiadomień; wydanie decyzji w sprawie; prowadzenie ewidencji wydanych i cofniętych zezwoleń. 

Przysługujące prawa: dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, skargi do Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych. Polityka prywatności: https://www.niebylec.pl oraz http://bip.niebylec.com.pl/bip, 

zakładka „RODO”. 

mailto:iod@niebylec.com.pl
https://www.niebylec.pl/
http://bip.niebylec.com.pl/bip

