Zarejestrowano:

Burmistrz Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

……………………………….
miejscowość, data

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI
W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
NA TERENIE MIASTA KOBYŁKA
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XV/141/15 Rady Miasta Kobyłka
z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
Miasta Kobyłka, proszę o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie Miasta Kobyłka.
Imię i nazwisko lub nazwa firmy ……….………………………………………………………………….…....………
………………………………………….….……………………………………………………………………………..
Adres ………………………………………………………….....…………………………………………......………..
NIP …………………………….………………………Telefon ………………………………………………………..
PEŁNOMOCNIK (jeżeli został ustanowiony - do wniosku należy dołączyć pełnomocnictwo oraz uiścić opłatę
w wysokości 17zł za ww. pełnomocnictwo).
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych prowadzę w oparciu o wpis:
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Przedkładam kopie dokumentów potwierdzających gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez punkt
zlewny.............................................................................................................................................................
w …………………………………………………………………………………………………………….
Umowa na spławianie nieczystości ciekłych w powyższym punkcie zlewnym zostanie podpisana
po uzyskaniu zezwolenia na świadczenie usług w ww. zakresie.
Odpady ciekłe będą przewożone samochodami asenizacyjnymi typu ............................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….………………..................
nr rejestracyjny ................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Adres bazy transportowej (miejsca garażowania pojazdów): ………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………...
.............…………..............................................................................................................................................
Tytuł prawny dysponowania bazą transportową …………………………………………...………………...
…………………………………………………………………………………………...……………………
Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług

w zakresie działalności objętej wnioskiem: ………………………………………………………………….
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu
działalności: ………………………………………………………………………………………………….
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………...
Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz okres zamierzonego czasu jej prowadzenia:
...........................................................................................................................................................................

………………………….………….
podpis Wnioskodawcy

Załączniki:
1. Dokumenty określone w uchwale Nr XV/141/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kobyłka.
2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
3. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania bazą transportową.
4. Kopia dowodu rejestracyjnego samochodu asenizacyjnego.
5. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w uiszczaniu składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; w oświadczeniu wymagana jest klauzula następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Uwaga:
Zgodnie z w uchwałą Nr XV/141/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. - Przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, winien do ww. wniosku załączyć oryginały lub urzędowo poświadczone kopie
następujących dokumentów:
1. Oświadczenie o gotowości zawarcia umowy na odbiór nieczystości ciekłych z każdej nieruchomości
położonej na obszarze Miasta Kobyłka.
2. Tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi mają być
wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki
techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych, w tym:
a. spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
b. posiadać aktualne badania techniczne i dokument stwierdzający dopuszczenia pojazdu do ruchu zgodnie
z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.),
c. umieścić na pojazdach logo firmy wraz z podaniem nazwy, telefonu oraz adresu jej siedziby w sposób
trwały i widoczny,
d. pojazdy używane do świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
oraz transportu nieczystości ciekłych, po zakończonej pracy parkować na terenie bazy transportowej;
3. Tytuł prawny do dysponowania bazą transportową na terenie wskazanym do prowadzenia tego rodzaju
działalności w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, na użytkowanie, którego
w przedmiotowym zakresie przedsiębiorca posiada stosowne zezwolenie.
4. Dokumenty potwierdzające możliwość dotrzymania ustalonej częstotliwości oraz sposób przeprowadzania
dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych.

