
Wnioskodawca:       Nekla, dnia ………………………….... 
(imię i nazwisko, nazwa firmy, adres do korespondencji) 

 

 

………………………………...................... 

 

………………………………...................... 

 

………………………………...................... 

 

telefon kontaktowy: ………………………. 

Urząd Miasta i Gminy Nekla 
ul. Dworcowa 10  
62-330  Nekla  
 

W N I O S E K  
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  
 

1. Imię i nazwisko lub nazwa 

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

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

2. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenia.  

………………………………………………………………………………………….……

……………………………………………………………………………………………… 

3. Nr telefonu……………………………………..……………………………….……… 

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

prowadzenie działalności objętej wnioskiem 

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

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

………………………………………………………………………………………………

…………………..……………………………………………………………….. 

5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem …………………………. 

oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia ……………………………………………... 

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

6. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności 

………………………………………………………………………………………….  

………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………..…………  

7. Rodzaj nieczystości ciekłych odbieranych od właścicieli nieruchomości..…………  

(ścieki bytowo-gospodarcze, komunalne, przemysłowe) 

………………………………………………………………………………………… 

Załączniki obowiązkowe: 

 Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych. Składający oświadczenie jest obowiązany 

do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia.”.  

 Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”    

 Kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem dokumentu potwierdzającego możliwość korzystania z 

pojazdów wykazanych we wniosku – kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy.   

 Dokument potwierdzający aktualne badania techniczne pojazdów.   

 Dokument umożliwiający korzystanie z nieruchomości wykorzystywanej jako baza transportowa oraz 

miejsce gospodarowania odpadami komunalnymi – np. kserokopia aktu własności, dzierżawy, użytkowania 

wieczystego.   

 Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

 Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. 

 Pełnomocnictwo – w przypadku reprezentowania wnioskodawcy przez pełnomocnika.  

 W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - dowód uiszczenia opłaty za pełnomocnictwo. 

 

Inne załączniki: 
 
1. ………………………………….  
 
2. …………………………………..  
 
3. ………………………………..… 

 

Forma odbioru dokumentu: 

Osobiście       Za pośrednictwem poczty 

Pocztą elektroniczną na adres e-mail: ………………………………………………….. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę*/nie wyrażam zgody* na otrzymywanie informacji i korespondencji dotyczących 

funkcjonowania Miasta i Gminy Nekla za pośrednictwem: 

 

NR TELEFONU:  …………………………………………………………… 

ADRESU E-MAIL:  ………………………………………………………………………………………… 

oraz zostałem poinformowany, że administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Nekla, mający 

siedzibę w Urzędzie Miasta i Gminy Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla, tel.: 61 43-86-011, adres e-mail: 

nekla@gminanekla.pl. a szczegółowa informacja o obowiązku informacyjnym dostępna jest na stronie internetowej 

www.nekla.eu w zakładce Gmina. 
 

* - niepotrzebne skreślić 

…………………………………. 

podpis wnioskodawcy 

mailto:nekla@gminanekla.pl
http://www.nekla.eu/

