
 
Brzozów, dnia ................................. 

 
 

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

(imię i nazwisko) 

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

(adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy) 

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

(telefon, e-mail) 

 

Burmistrz Miasta Brzozów 

ul. Armii Krajowej 1 

36-200 Brzozów 
                                                      

 

W n i o s e k 

 

o wydanie zezwolenia na świadczenie usługi w zakresie  

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

na terenie gminy Brzozów 
 

 

1) Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, 

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: 

Marka i typ samochodu  Nr rejestracyjny Forma władania 

   

   

    

   

   

 

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: 

Termin podjęcia działalności:  _______________________________________________________________ 

Zamierzony czas prowadzenia działalności: ______________________________________________ 

7) określenie stacji zlewnej: 

Nazwa stacji zlewnej Adres 

  

  

  

 

 

 

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

(miejsce i data)        (podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załączniki wymagane przy wniosku zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 poz. 1454 z późn. zm.) oraz ustawy o opłacie 

skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z późń. zm.):  

1. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

2. Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi 

oraz dokumenty potwierdzające, 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. z 2002r. Nr 193, poz. 1617) 

3. W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż 

wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem 

samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).  

4. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości 

w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne.  

5. Inne dokumenty wynikające z uchwały Nr XXV/270/2012 Rady Miejskiej w Brzozowie 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brzozów, 

6. Dowód wniesienia opłaty skarbowej. 


