……….…………….., dnia……………..
Urząd Miasta i Gminy Nekla
ul. Dworcowa 10
62-330 Nekla
WNIOSEK
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)
…………………………………………………………………………………………
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Załączniki obowiązkowe:


Dokument stwierdzający, ze wnioskodawca jest przedsiębiorcą w rozumieniu art.4 ustawy z dnia 2
lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447 z
późniejszymi zmianami).



Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.



Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.



Dokument stwierdzający niekaralność za przestępstwa wymienione w rozdziale XXXVI kodeksu
karnego lub oświadczenie.



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 i odpadów stałych przez zakład
Gospodarki Komunalnej w Nekli lub dla wyselekcjonowanych frakcji odpadów dokument
potwierdzający odbiór odpadów prze uprawnionego przedsiębiorcę.



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.

………………………………..…

………………………………….
podpis wnioskodawcy

Forma odbioru dokumentu:
Osobiście

Za pośrednictwem poczty

„Zgodnie z art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) informujemy , iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku jest Gmina Nekla ul. Dworcowa 10, 62-330 Nekla. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w
celu realizacji zlecenia wynikającego z przedmiotowego wniosku. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści tych danych oraz ich poprawiania.”
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