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

…………………………………………………….. 
    (imię i nazwisko wnioskodawcy/nazwa inwestora) 

 

……………………………………………………. 

 

………………………………………………….… 

                                                 

…………………………………………………….           
               (adres, nr tel. kontaktowego) 

 

Prezydent Miasta Inowrocławia 

al. Ratuszowa 36 

88-100 Inowrocław 
 

 

WNIOSEK 

 

o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Miasta Inowrocławia1) 
 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

ubiegającego się o zezwolenie, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

       

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

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

       

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

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

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

 

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

___________________________________________ 
1) Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 

z 2021 r. poz. 888). 
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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: 

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

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

                                                                     (czytelny podpis Wnioskodawcy) 

 

 

Załączniki: 
 

1) Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Inowrocławia – 107 zł. (część III ust. 42 

załącznika od ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.). 

Wpłaty należy dokonać w Kasie Urzędu Miasta Inowrocławia przy al. Ratuszowej 36 (I piętro) lub na konto 

Urzędu Miasta Inowrocławia nr rachunku: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143. 

2)  Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych (Urząd Skarbowy) i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (ZUS). W przypadku oświadczenia składa się je 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. 

3)  Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

4)  Kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów. 

5) Kserokopie aktu własności bądź umowy dzierżawy/najmu terenu, na którym zlokalizowana będzie baza 

transportowa wraz z zapleczem. 

6) Kserokopia umowy z myjnią samochodową w przypadku kiedy Wnioskodawca nie będzie mył  

i dezynfekował pojazdów we własnym zakresie, na terenie bazy transportowej. 
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7)  Oświadczenia o: 

 posiadaniu specjalistycznych pojazdów samochodowych spełniających wymagania techniczne 

określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz dodatkowo wymagania 

techniczne określone w przepisach szczególnych, a zwłaszcza w Rozporządzeniu Ministra 

infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 

193, poz. 1617)  - podpisane przez osobę upoważnioną tj. właściciel firmy. 

 oznakowaniu w sposób trwały i widoczny pojazdów specjalistycznych, umożliwiający identyfikację 

przedsiębiorcy świadczącego usługi (firma i adres przedsiębiorcy oraz numer jego telefonu 

kontaktowego) - podpisane przez osobę upoważnioną tj. właściciel firmy. 

 parkowaniu pojazdów specjalistycznych po zakończeniu pracy na terenie bazy  

w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich - podpisane przez osobę upoważnioną  

tj. właściciel firmy. 

 wyposażeniu pojazdów specjalistycznych w narzędzia umożliwiające uprzątnięcie nieczystości ciekłych 

rozlanych w trakcie prac załadunkowych - podpisane przez osobę upoważnioną tj. właściciel firmy. 

 posiadaniu bazy transportowej, której teren winien być: 

            - zabezpieczony przed niekontrolowanym dostępem osób trzecich, 

            - oznaczony w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy, w którego 

posiadaniu jest baza (firma i adres przedsiębiorcy oraz numer jego telefonu kontaktowego) + zdjęcie 

bazy i jej lokalizacja - podpisane przez osobę upoważnioną tj. właściciel firmy. 

 posiadaniu zaplecza techniczno-sprzętowego bazy, które winno zapewniać możliwość: 

            -  parkowania pojazdów samochodowych po zakończeniu pracy, 

            - mycia i dezynfekcji pojazdów samochodowych, w przypadku, gdy przedsiębiorca wykonuje te                

czynności we własnym zakresie - podpisane przez osobę upoważnioną   tj. właściciel firmy. 

 zapewnieniu mycia i dezynfekcji pojazdów samochodowych służących do wykonywania usług  

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  

z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie ich w należytym stanie sanitarno-higienicznym,  

i dezynfekcji pojazdów samochodowych - podpisane przez osobę upoważnioną tj. właściciel firmy. 

 prowadzeniu rejestru mycia i dezynfekcji pojazdów w celu udokumentowania częstotliwości 

wykonywania tych zabiegów w odniesieniu do poszczególnych pojazdów – podpisane przez osobę 

upoważnioną tj. właściciel firmy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  ( Dz. U. z 2021 r., 

poz. 888), 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu 

określania 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), 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),   

4. Uchwała Nr XXXII/456/213 Rady Miejskiej Inowrocławia z dnia 22 kwietnia 2013 roku  

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie Miasta Inowrocławia, 

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.). 

 


