
………………………….., dnia .......................... 
 

............................................................ 
       /imię i nazwisko lub nazwa firmy/ 

 

............................................................. 
          /adres zamieszkania lub siedziby 

przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie/ 

 

............................................................. 
                           /telefon/ 

        Urząd Gminy w Bolesławiu 

        ul. Główna 58 

        32-329 Bolesław 
 

W N I O S E K 

o udzielenie / zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Bolesław. 

 

1. Dane przedsiębiorcy: 

Imię i nazwisko lub nazwa firmy:................................................................................................. 

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

Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 

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

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

NIP................................................................................................................................................ 

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

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

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

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

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

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. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia: 

od...........................................................do.................................................................................... 

                    ........................................................ 
                         /podpis/ 



Wymagane załączniki: 

1. Zaświadczenie / oświadczenie* o braku zaległości podatkowych. 

2. Zaświadczenie / oświadczenie* o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne. 

3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru przez stację zlewną nieczystości ciekłych. 

4. Aktualny (tj. wydany lub potwierdzony przez organ rejestracyjny na 6 m-cy przed 

złożeniem wniosku) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji  

o działalności gospodarczej, zgodnie z zakresem działalności objętej wnioskiem. 

5. Kserokopie dowodów rejestracyjnych samochodów specjalistycznych. 

6. Tytuł prawny (np. odpis z KW, umowa dzierżawy) do nieruchomości, na której 

znajduje się baza transportowa. 

7. Umowa z podmiotem świadczącym usługi mycia i dezynfekcji pojazdów. 

  

 

*- niepotrzebne skreślić 

Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 i 2, 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.". 

 

 

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia – 107, 00 zł 


