
…………………………………….                               ………………………….. 
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)      (miejscowość, data) 

……………………………………. 

……………………………………. 

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

……………………………………. 
(numer NIP) 

……………………………………. 
(nr telefonu) 

           Wójt Gminy Liszki 
     Urząd Gminy 

    32-060 Liszki 230 

 

 
WNIOSEK 

o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

 

 

1. Przedmiot wykonywanej działalności 

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

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

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

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

2. Obszar wykonywanej działalności 

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

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

3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, mające na celu 

zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań objętych zezwoleniem 

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

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

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

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

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

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

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

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 działalność 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia 

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

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

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

 

 

 
W załączeniu przedkładam (właściwe zakreślić): 

○ kopię zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, 

○ kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 

○ potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

○ oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne  

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: 

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.  

○ kserokopie dowodów rejestracyjnych posiadanych pojazdów służących do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
○ kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do miejsca garażowania ww. pojazdów, 

○ kserokopia umowy zawartej na mycie pojazdów i/lub dezynfekcję. 

○ dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. 

 

 

Opłata skarbowa: 

– za wydanie zezwolenia- 107,00 zł. 

 

 

                                                                                                             

 

……………………………………….. 

 (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 
Kopie składanych dokumentów muszą zawierać klauzulę „za zgodność z oryginałem” potwierdzoną przez 

Wnioskującego 



Klauzula informacyjna  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Ogólne 

Rozporządzenie o Ochronie Danych (zwanego dalej RODO), informujemy iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Liszki z siedzibą: Liszki 230,  32-

060 Liszki; tel: 12 2576531; e-mail: ug@liszki.pl 

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, 

a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem 

Ochrony Danych Osobowych iod@ liszki.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z zezwoleniem na prowadzenie działalności, 

na terenie gminy Liszki, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 2010, ze zm.) 

4) Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa.  

O szczegółach udostępnień może poinformować Państwa pracownik merytoryczny. 

5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z terminów określonych w konkursie, 

wniosku, projekcie lub dłużej jeżeli będzie to wynikało z odrębnych przepisów prawa, a następnie  

jeśli chodzi o materiały archiwalne przez czas wynikający z Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.  

o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6) Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo  

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia 

zgody w dowolnym momencie, w zakresie jakim zgoda została udzielona.  

7) Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego  Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 200-

193 Warszawa. 

8) Administrator nie planuje przekazywać Pani/Pana danych do krajów trzecich, czy też poddawać ich 

profilowaniu. Dane mogą być przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany  

w systemach informatycznych. 

9) Podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych 

uniemożliwi  realizację celów do których dane były zbierane. 

 

 

 

 

 


