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.......................................................... 
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 

 

.......................................................... 
(adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy) 

 

.......................................................... 
(nr telefonu kontaktowego) 

Mińsk Mazowiecki, ………........................ 

 

 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

ul. Konstytucji 3 Maja 1 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

 

 

WNIOSEK 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 poz. 1439) wnoszę o wydanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 

 
1.1 Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy. 

........................................................................................................................... 

............................................................................................................................ 

1.2 Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

1.3 Numer identyfikacji podatkowej (NIP). 

............................................................................................................................ 

2. Przedmiot i obszar działalności. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

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

zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań objętych wnioskiem. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 
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............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

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. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

7. Nazwa i adres stacji zlewnej do której będą przekazywane nieczystości ciekłe. 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

8. Opis spełnienia wymagań określonych w uchwale Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, dotyczących wyposażenia 

technicznego oraz zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

I. Ilość i opis pojazdów asenizacyjnych 
uwzględniający w szczególności 
informację o: 

 

 

 

 

a) sposobie oznakowania pojazdów 
asenizacyjnych 
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b) zachowaniu standardów 
bezpieczeństwa i higieny pracy osób 
przy świadczeniu usług 

 

c) wyposażeniu w sprzęt 
umożliwiającego sprzątnięcie miejsc 

odbioru nieczystości ciekłych, w 
przypadku ich zanieczyszczenia 
podczas opróżniania zbiorników 
bezodpływowych 

 

II. Lokalizacja i opis bazy 
transportowej uwzględniający w 
szczególności informację o: 

 

a) sposobie zapobiegania przed 
zanieczyszczeniem wód lub gleby 

 

b) sposobie zabezpieczenia bazy 
transportowej przez wstępem na jej 
teren osób nieupoważnionych 

 

c) miejscach postojowych dla 
pojazdów asenizacyjnych  

 

d) zapleczu przystosowanym do 
obsługi technicznej pojazdów 

asenizacyjnych, urządzeń oraz 
wyposażenia niezbędnego do 
świadczenia usług 

 

e) wyposażeniu w sprzęt umożliwiający 

jej utrzymanie w należytym stanie 
sanitarnym i porządkowym 

 

III. Opis zabiegów sanitarnych i 
porządkowych uwzględniający w 
szczególności informację o: 
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a) miejscu i sposobie mycia i 
dezynfekcji pojazdów 
asenizacyjnych oraz częstotliwości 
wykonywania tych zabiegów 1 

 

b) sposobie oczyszczania i odkażania 

miejsc, w których rozlano 
nieczystości ciekłe podczas 
świadczenia usług 

 

 

W załączeniu: 

1) Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek 
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Wyżej wymienione oświadczenie 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 potwierdzający gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną wskazaną w pkt 7 
wniosku, która zapewnia oczyszczenie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu 
Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub 
do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń 
wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). 

3) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi z aktualnymi badaniami 
technicznymi oraz dokumentami potwierdzającymi, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których 
mowa w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).  

4) Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest 

baza transportowa. 

5) Dokumenty potwierdzające możliwość przeprowadzania niezbędnych zabiegów sanitarnych 
i porządkowych w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, urządzeń oraz 
wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności w przypadku nie wykonywania tych 
czynności przez wnioskodawcę. 

6) Dokument potwierdzający wniesionej, zgodnie z pkt 42 III części załącznika do ustawy z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 i poz. 1565) opłaty skarbowej w 
wysokości 107 zł za wydanie zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Opłatę skarbową należy wnieść na 
rachunek Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki nr 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030. 

 

 

 
 

................................ 

                    (podpis wnioskodawcy) 

                                                 
1 Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) po dokonaniu opróżnienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych część spustowa 

zbiornika powinna być odkażona, a po zakończeniu pracy pojazdy te powinny być umyte. 


