
 

 
  

 
WNIOSEK 

O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE 
DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH 

 
KI- 87-110 

F- 01 
 
Strona:1 
Stron:  3  

 
Wydanie:

3 
 

 

Siedlce, dnia ………………………………….. 
…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
           (nazwa i adres wnioskodawcy) 

 
 

Prezydent Miasta Siedlce 
 
 

Proszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

1. imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: …………………………………… 

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

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

2. adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: ………………………. 

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

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

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

3. numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 

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

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

 

4. określenie przedmiotu i obszaru działalności:  

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

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

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

…………………..…………………………………………………………………………………………………………………………..…… 
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5. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 

działalności objętej wnioskiem: 

 

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

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

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

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

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

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

 

6. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług 

w zakresie działalności objętej wnioskiem:  

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

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

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

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

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

7. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu 

działalności:  

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….………………………………… 
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8. termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia: 

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

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

 

9. udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną: 

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

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

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

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

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

 

 
 
Do wniosku dołączam: 
1. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych, składane się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; 
2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie              

zdrowotne lub społeczne, składane się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 
zeznań; 

3. dowód wpłaty należnej opłaty skarbowej. 
 

 
 

……………………………………………………….. 
                                                                                         (podpis wnioskodawcy) 

 
 


	WNIOSEK
	KI- 87-110

	F- 01
	Stron:  3 
	WNIOSEK
	KI- 87-110

	F- 01
	Stron:  3 
	WNIOSEK
	KI- 87-110

	F- 01
	Stron:  3 

	1: 
	2: 
	3: 
	Siedlce dnia: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	zezwolenie: 
	undefined: 
	fill_9: 
	fill_10: 
	fill_11: 
	3 numer 1: 
	3 numer 2: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	4: 
	1_3: 
	2_3: 
	3_3: 
	4_2: 
	5: 
	6: 
	1_4: 
	2_4: 
	3_4: 
	4_3: 
	5_2: 
	1_5: 
	2_5: 
	3_5: 
	4_4: 
	5_3: 
	8 termin 1: 
	8 termin 2: 
	9 udokumentowanie 1: 
	9 udokumentowanie 2: 
	9 udokumentowanie 3: 
	9 udokumentowanie 4: 
	9 udokumentowanie 5: 
	WYCZYŚĆ: 
	DRUKUJ: 


