
…….………………………………… 
                  (miejscowość, data) 

………………………………………………… 
                  (imię i nazwisko lub nazwa podmiotu) 
 

…………………………………………………                             Burmistrz Miasta Podkowa Leśna 

                                                                                                         ul. Akacjowa 39/41 

…………………………………………………                             05-807 Podkowa Leśna 
                      (adres zameldowania / siedziba) 
 

………………………………………………… 
                                    (PESEL / NIP)* 
 

………………………………………………… 
                                    (nr telefonu) 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna 

 

1. Wnioskodawca /nazwa podmiotu ubiegającego się o zezwolenie/adres/ NIP: 

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

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

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

2. Przedmiot i obszar działalności: 

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

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

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

3. Określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia: 

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

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

4. Środki transportu – opis: 

a) Rodzaj i ilość pojazdów (oświadczenie czy pojazdy spełniają wymagania techniczne)* 

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

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

b) Oznakowanie 

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

c) Wyposażenie w sprzęt umożliwiający sprzątnięcie miejsc odbioru nieczystości ciekłych 

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

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

d) Zapewnienie ciągłości świadczonych usług 

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

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

e) Zapewnienie o częstotliwości odkażania części spustowej, miejsce mycia oraz częstotliwość 

wykonywania mycia** 

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



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

f) Zapewnienie o częstotliwości dezynfekcji pojazdu oraz miejsce jej wykonywania*** 

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

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

5. Baza transportowa: 

a) Miejsce parkowania/garażowania (adres, opis terenu, czy jest utwardzony, jak jest 

zabezpieczony przed emisją zanieczyszczeń do gruntu, ogrodzony, niedostępny dla osób 

postronnych) 

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

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

b) Stan formalno-prawny**** 

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

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

c) Sposób wykonywania napraw pojazdów asenizacyjnych (we własnym zakresie- podać opis 

zaplecza technicznego; w przypadku korzystania z usług podmiotów zewnętrznych należy 

załączyć stosowny dokument potwierdzający wykonywanie powyższych czynności) 

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

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

d) Normy bezpieczeństwa***** 

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

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

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

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

6. Stosowane technologie przy świadczeniu usług: 

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

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

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

7. Zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej po 

zakończeniu działalności:  

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

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

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

8. Miejsce pochodzenia nieczystości ciekłych, sposób odbioru 

nieczystości ciekłych: 

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

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

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

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



 

9. Wskazanie miejsca odbioru nieczystości ciekłych (stacje 

zlewne): 

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

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

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

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

10. Osoba uprawniona do udzielania informacji, nr telefonu: 

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

 

 

 

 

………………………………………………………. 

                            (podpis osoby składającej wniosek) 
 

 

 

Objaśnienia do wniosku: 
 

* oświadczenie, że pojazd asenizacyjny spełnia wymagania techniczne określone w ustawie Prawo o 

ruchu drogowym oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych; 

**oświadczenie o dokonywaniu odkażania części spustowej po każdorazowym opróżnienie zbiornika 

w pojeździe asenizacyjnym oraz oświadczenie dotyczące mycia pojazdów asenizacyjnych po 

zakończeniu pracy; 

***oświadczenie o dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy. W przypadku 

korzystania z usług podmiotów zewnętrznych w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów należy 

dodatkowo załączyć stosowny dokument potwierdzający wykonywanie powyższych czynności); 

****oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do miejsca parkowania/ garażowania pojazdu 

asenizacyjnego lub oryginału umowy najmu nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa 

lub odpisu dokumentu sporządzonego zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298) tj. poświadczona przez 

notariusza za zgodność z oryginałem. 

***** oświadczenie, że baza transportowa spełnia wymogi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowych, ochrony środowiska, określone w odrębnych przepisach. 
 


