
 ……………………., dnia…………………………. 
 

Wójt Gminy Niemce 
ul. Lubelska 121 
21-025 Niemce 

   
WNIOSEK 

 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i 
transport nieczystości ciekłych 
 

1. Dane przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 
a) imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy:………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
b) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy:…………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
c) numer identyfikacji podatkowej (NIP):………………………………………………………………………………… 
2. Przedmiot i obszar działalności:……………………………………………………………................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………................................................ 
3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności objętej wnioskiem: 
a) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług (podać typ samochodów, ich 
markę, nr rejestracyjny, pojemność zbiornika, formę władania, sposób oznakowania 
pojazdów): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
b) baza transportowa i jej wyposażenie techniczno-biurowe (podać lokalizację i opis terenu, 
wskazanie zaplecza techniczno-biurowego, podać miejsce garażowania pojazdów 
asenizacyjnych, miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……….………………………………………………………………………………………………….……………………………………
……………………………………………………………...................................................................................... 
4. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem (w tym zabiegi sanitarne i 
porządkowe związane ze świadczonymi usługami): 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………............................................................................................................................................. 
5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 
zakończeniu działalności: 



………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………............................................................................................................................................ 
6. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 …………………………………………............. 
(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy ze 
wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) 
 
Załączniki: 

1) zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości 
w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,  

2) oświadczenie NIP (o ile numer nie został zamieszczony w Centralnej Ewidencji i 
Informacji o Działalności Gospodarczej) 

3) oświadczenie REGON (o ile numer ten nie został zamieszczony w Centralnej Ewidencji 
i Informacji o Działalności Gospodarczej) 

4) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację 
zlewną, 

5) potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się 
zaplecze techniczno-biurowe, 

6) umowa kupna-sprzedaży, najmu leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający 
posiadanie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług, którymi 
będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości  

7) kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne 
badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do działalności 
objętej wnioskiem 

8) oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Uchwale NR XXXIX/354/2014 
Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Niemce. 

9) pełnomocnictwo – w przypadku ustalenia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo 
poświadczony odpis) 

10) potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości -107 zł płatna na rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Niemce – BS Niemce 84 8702 0001 0000 0026 2000 0030 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 roku., 
poz. 250 z późn. zm.), 

2. Uchwała NR XXXIX/354/2014 Rady Gminy Niemce z dnia 14 marca 2014 roku w sprawie wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 
terenie Gminy Niemce. 

Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika od ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 
opłacie skarbowej – Dz. U. z 2015 r., poz. 783 z późn. zm.). 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Niemce z siedzibą ul. 

Lubelska 121, 21-025 Niemce, tel. 81 756 15 21; adres skrytki EPUAP: /f0et0np91c/skrytka; 

e -mail: info@niemce.pl 

2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania  

z praw związanych z przetwarzaniem tych danych można skontaktować się z Inspektorem 

Ochrony Danych drogą elektroniczną: iod@niemce.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i 

transport nieczystości ciekłych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania 

Administracyjnego w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.  

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także inne podmioty, które 

na podstawie stosownych umów z Gminą Niemce przetwarzają dane osobowe, w tym: 

dostawcy usług informatycznych, a także podmioty świadczące usługi doręczenia przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej (ePUAP), podmioty świadczące usługi prawne.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt 3, a następnie – do celów archiwizacyjnych przez okres wynikający z 

Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt organów gminy i związków międzygminnych oraz 

urzędów obsługujących te organy i związki.  

6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do decyzji opartej na 

zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, ani nie zostaną przekazane do 

państwa trzeciego (poza obszar Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii i Lichtensteinu) lub 

organizacji międzynarodowej. 

7. Ma Pani/Pan prawo:  

a) do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, 
c) do żądania ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w 

przypadkach przewidzianych przez prawo; 
d) do usunięcia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo, 
e) do przenoszenia danych osobowych, w przypadkach przewidzianych przez prawo, 
f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa), gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem ustawowym, a niepodanie ich 

uniemożliwi wykonanie wskazanych w pkt 3 czynności.  
 

 
 

mailto:info@niemce.pl

