
………………………………….                               Krosno, dnia ……………………………. 
     (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 

 
…………………………………. 
          (adres zamieszkania lub siedziby) 
 

…………………………………. 
                               (NIP) 
 

…………………………………. 
                             (telefon) 

 
Prezydent Miasta Krosna  
ul. Lwowska 28a 
38 – 400 Krosno   

 
 

 

WNIOSEK 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   
 
 

 
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 2016 r. poz. 250), proszę o udzielenie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych.  

 

I. IMIĘ I NAZWISKO LUB NAZWĘ ORAZ ADRES ZAMIESZKANIA LUB 
SIEDZIBY PRZEDSIĘBIORCY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZEZWOLENIE ORAZ 
NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ (NIP); 

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

 
II. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I OBSZARU DZIAŁALNOŚCI; 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 

III. OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH, JAKIMI DYSPONUJE 
UBIEGAJĄCY SIĘ O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 
OBJĘTEJ WNIOSKIEM; 
 

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



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

 
IV. INFORMACJE O TECHNOLOGIACH STOSOWANYCH LUB 

PRZEWIDZIANYCH DO STOSOWANIA PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG  
W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ WNIOSKIEM; 

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

V. PROPONOWANE ZABIEGI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  
I OCHRONY SANITARNEJ PLANOWANE PO ZAKOŃCZENIU 
DZIAŁALNOŚCI; 

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

VI. OKREŚLENIE TERMINU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ WNIOSKIEM 
ORAZ ZAMIERZONEGO CZASU JEJ PROWADZENIA. 

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

 

 

 

…………………..……....……………………………. 

                       (czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej   

do reprezentowania Przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji)  

 

 

 

 

 

 

 

 



DO WNIOSKU DOŁĄCZAM: 
 
1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości  

w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. (Oświadczenie,  
o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany 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). 

2. Dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez 
stację zlewną. 

3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opłaty:  

 107 zł - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych, 

 53,50 zł - opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego zezwolenia, 
jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem, 

 17 zł - opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury ora 
jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury), 

 24 zł - opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia. 


