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

                                                                                                                (miejscowość, data) 

…………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 (dane adresowe firmy/pieczątka)                                            

                                

                                                                                                          Burmistrz Miasta i Gminy            

 S k a w i n a 

 

                                                                         Wniosek                                    

o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 
 

1. Wnioskodawca:   
 
- dane przedsiębiorcy (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorstwa): 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- telefon: 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz Regon o ile taki numer posiada: 
 
…………………………………………                             ………………………………………… 
 
- adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż siedziba): 
  
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
- pełnomocnicy: 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Przedmiot i obszar działalności: 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
 



3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności 
objętej wnioskiem - wykaz sprzętu: typ i marka pojazdu, przeznaczenie, nr rejestracyjny 
pojazdu, forma władania*: 

 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
*  W przypadku większej liczby pojazdów, informację nadzy dołączyć w postaci załącznika, podpisany przez 
uprawione osoby 

 
 

4. Informacje 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. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 
prowadzenia (termin należy określić w latach, maksymalny okres na jaki zezwolenie może być 
wydane wynosi 10 lat). 

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

7. Stacje zlewne do których trafiają nieczystości ciekłe: 
 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 



 
8. Adres bazy transportowej ( miejsce garażowania i przechowywania sprzętu): 

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

9. Adres miejsca mycia i dezynfekcji pojazdów oraz sprzętu: 
.……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
  
………..………………………………. 
   data i podpis wnioskodawcy  
 
 
 
 
Załączniki: 

 dowód wpłaty opłaty skarbowej 
 zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, oświadczenie, którym mowa wyżej, 
składa się po rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 
Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. 

 dokumenty potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 
 kserokopia dokumentu zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub 

odpis z KRS-u. 
 tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa wraz  

z oświadczeniem o spełnianiu wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przeciwpożarowych, sanitarnych oraz oświadczeniem, iż położona w miejscu 
(przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) 
niestwarzającym uciążliwości dla mieszkańców. 

 tytuł prawny do dysponowania pojazdem/pojazdami asenizacyjnymi – kserokopia 
dowodu/ów rejestracyjnego/nych wraz z umową użyczenia lub leasingu pojazdów,  
w przypadku nie posiadania na własność pojazdów. 

 oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w Uchwale Nr XXV/303/12 Rady 
Miejskiej w Skawinie  z dnia 28 listopada 2012 r.  w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skawina. 

 

Dokumenty przedkładane w postaci kserokopii winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem 

przez występującego w sprawie  właściciela, profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę 

prawnego, rzecznika patentowego lub doradcy podatkowego) albo notarialnie lub przez organ, który 

go wydał. 

Dokumenty te mogą być również złożone w kserokopii, pod warunkiem okazania oryginału przez 
stronę, z jednoczesnym złożeniem pisemnego oświadczenia strony o ich zgodności z oryginałem. 
 
Opłatę skarbową  należy dokonać : 
 

URZĄD MIASTA I GMINY SKAWINA 

KBS O/Skawina ul. Słowackiego 1 

Nr konta: 47 8591 0007 0020 0560 0013 0001  

 



UCHWAŁA Nr XXV/303/12 

RADY MIEJSKIEJ w SKAWINIE 

z dnia 28 listopada 2012 r. 

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skawina. 

   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 , art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 7 ust. 3a 

ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 

Dz.U. z 2012 r., poz. 391) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14.03.2012 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r., poz. 299)  Rada 

Miejska w Skawinie uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się wymagania, jakie powinien  spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skawina. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

 

                                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej  

                                                                                             Marcin KUFLOWSKI  

                                                                                                              



                                                                                                              Załącznik Nr 1 

                                                                                                                                    do Uchwały Nr XXV/303/12 

                                                                                                                                    Rady Miejskiej w Skawinie 

                                                                                                                                    z dnia 28 listopada 2012 r. 

  

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Skawina 

  

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

1) pojazdów przeznaczonych do świadczenia usług: 

a) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinien posiadać pojazdy 

spełniające wymagania techniczne zawarte 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) Pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, w tym 

posiadać  aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym 

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (tekst jednolity  

z 2005 r. Dz.U. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami),  

c) Pojazdy powinny być oznakowane, w sposób trwały i widoczny, umożliwiający 

identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon 

kontaktowy),  

d) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt, w tym sorbenty umożliwiający sprzątanie 

miejsc odbioru nieczystości ciekłych, w przypadku ich zanieczyszczenia terenu podczas 

wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

2) bazy transportowej: 

a) Przedsiębiorca powinien dysponować bazą, zapewniającą codzienne parkowanie lub 

garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 

b) Baza powinna stanowić ogrodzoną nieruchomość z terenem utwardzonym i wyznaczonymi 

miejscami do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania, zabezpieczoną 

przed dostępem osób postronnych, spełniającą wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz wymagania przeciw pożarowe i sanitarne; baza powinna znajdować się w miejscu 

niestwarzającym uciążliwości dla mieszkańców, 



c) W celu realizacji we własnym zakresie drobnych prac naprawczych, konserwacji  

i remontów pojazdów, przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczne umożliwiające 

mu ich wykonanie, 

a z powstałymi w wyniku tych prac odpadami powinien postępować zgodnie z wymogami 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. 185,  

poz. 1243z późniejszymi zmianami). 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze 

świadczonymi usługami: 

1) Pojazdy wykorzystywane do opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych powinny być starannie myte po zakończeniu dnia pracy, a cześć 

spustowa powinna być odkażona po każdorazowym dokonaniu opróżnieniu zbiornika. 

2) Przedsiębiorca powinien prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników  

i transportu nieczystości ciekłych  w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia  

mieszkańców, nadmiernego hałasu i uszkodzeń infrastruktury technicznej. 

3) Przy świadczeniu usług przedsiębiorca powinien dochować szczególnych starań, aby nie 

dopuścić do zanieczyszczenia ziemi lub wód wskutek niewłaściwego opróżniania,  

jak również nie dopuścić do wypływu nieczystości ze zbiornika pojazdu asenizacyjnego. 

4) Przedsiębiorca powinien wyposażyć pracowników w odzież ochronną z widocznym  

napisem umożliwiającym identyfikację przedsiębiorcy. 

 3.Wymagania w zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych: 

Przedsiębiorca w ramach prowadzonej działalności ma obowiązek przekazywać odebrane 

nieczystości ciekłe do punktów zlewnych znajdujących się przy  oczyszczalni ścieków 

komunalnych w Skawinie  eksploatowanej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

z siedzibą w Skawinie przy ul. Radziszowska 11 lub do innych stacji, punktów zlewnych 

wskazanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia  

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, albo do innej stacji położonej najbliżej  

w stosunku do obsługiwanego obszaru. 

  

   

                                                                                               Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

                                                                                              Marcin KUFLOWSKI 

 


