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…………………………………………………………… 
(pieczęć Wnioskodawcy) 

Wójt Gminy Kocierzew Południowy 
Kocierzew Południowy 83 

99-414 Kocierzew 

WNIOSEK  

o ☐ udzielenie / ☐ zmianę1 zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

1. Dane Wnioskodawcy 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy  

Adres zamieszkania  

Nazwa firmy  

Adres siedziby firmy  

Telefon  e-mail  

NIP  

REGON  

KRS  

Osoby upoważnione do składania oświadczeń i 
podpisów w imieniu firmy / pełnomocnicy 

 

2. Przedmiot i obszar wykonywanej działalności  

 

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności objętej wnioskiem 

Typ samochodu Marka 
Nr 

rejestracyjny 
Pojemność (m3) 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  
(działalność objęta wnioskiem może zostać 
podjęta po uprawomocnieniu się zezwolenia) 

 

Zamieszony czas prowadzenia 
(przedsiębiorca może wnioskować o wydanie 
zezwolenia maksymalnie na 10 lat) 

 

 
1 Zaznaczyć właściwe X 
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7. Udokumentowanie spełnienia wymagań określonych w Uchwale nr XLIV/218/14 Rady Gminy 
Kocierzew Południowy z dnia 28 sierpnia 2014 r. 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 na terenie Gminy Kocierzew 
Południowy (Dz. U. Woj Łódzkiego z dnia 25 września 2014 r., poz. 3391) 

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w ww. uchwale Rady Gminy Kocierzew Południowy, a poniżej 
przedstawiam opis pojazdów asenizacyjnych i bazy transportowej służących do prowadzenia działalności 
objętej wnioskiem: 

1) W zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług 
oraz bazy transportowej2: 

a) posiadane pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania 
techniczne oraz sanitarno-porządkowe określone w 
rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 
2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 
(Dz. U. Nr 193, poz. 1617) 

☐ Tak  

☐ Nie 

b) pojazdy asenizacyjne są oznakowane w sposób czytelny i 
widoczny, pozwalający na identyfikację świadczącego usługę  

☐ Tak  

☐ Nie 

c) posiadam bazę transportową (jeśli tak, proszę podać adres 
bazy transportowej) 

☐ Tak  

☐ Nie 
 
Adres ……………………………………………… 

………………………………………………………… 

d) baza stanowi teren ogrodzony, utwardzony, o szczelnej 
nawierzchni z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnym 
z obowiązującymi przepisami, o wielkości dostosowanej do 
ilości pojazdów asenizacyjnych  

☐ Tak  

☐ Nie  

e) baza posiada zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie 
pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie 
technicznym i sanitarnym, tj.: miejsce postojowe z punktem 
napraw dla pojazdów asenizacyjnych, miejsce do mycia i 
dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych 

☐ Tak  

☐ Nie  

2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

a) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność 
odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący 
zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz 
zanieczyszczania tras wywozu 

☐ Zobowiązuję  

☐ Nie zobowiązuję się 

b) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić mycie i 
dezynfekcje pojazdów asenizacyjnych zgodnie z wymogami 
§ 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 
listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) 

☐ Zobowiązuję  

☐ Nie zobowiązuję się 

3) w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych 
przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania tych 
nieczystości wyłącznie do oczyszczalni ścieków lub innej stacji 
zlewnej położonej w najbliższej odległości od obsługiwanego 
rejonu 

☐ Zobowiązuję  

☐ Nie zobowiązuję się 

8. Podpis osoby składającej deklarację 

.......................................... 
(miejscowość, data) 

………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby upoważnione / pełnomocnika) 

 
2 Zaznaczyć właściwe X 
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9. Do wniosku załączam następujące dokumenty: Zaznaczyć X 

1) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości 
w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne.  

Ww. 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) Umowa na odbiór nieczystości ciekłych z oczyszczalnią ścieków lub inną stacją zlewną.  

3) Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której 
zlokalizowana jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów. 

 

4) Kserokopia dokumentów rejestracyjnych 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. Nr 193, 
poz. 1617). 

 

5) W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż 
wnioskodawca dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem 
samochodowym (np. umowa leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.). 

 

6) Aktualna kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis 
KRS (nie jest obowiązkowe). 

 

7) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w wysokości 107,00 zł.  

8) Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zmianę zezwolenia w wysokości 53,50 zł.  

9) W przypadku pełnomocnictwa – stosowne dokumenty potwierdzające udzielenie 
pełnomocnictwa oraz dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. 

 

10. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Tożsamość 
administratora  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kocierzew Południowy.  

Dane kontaktowe 
administratora 

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych 
(IOD), z którym można skontaktować się: magdalena@kuszmider.com.pl.  
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Administratora Danych, a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych 
korespondencyjnie pisząc na adres: Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, 
Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew lub za pomocą poczty elektronicznej e-
mail:  magdalena@kuszmider.com.pl. 

Cel przetwarzania 
i podstawa 
prawna 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych ma podstawie ustawy 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.).  

Dobrowolność 
przekazania 
danych 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli 
na wydanie zezwolenia.  

Odbiorcy danych 

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym 
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych 
sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. 
Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub właściwie 
skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia 
danych do przetwarzania. 

Okres 
przechowywania 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 
dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez 
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ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164), w tym 
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 
i zakresu działania archiwów zakładowych. 

Prawa podmiotów 
danych 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, 
z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, następujące uprawnienia:  

• dostępu do danych osobowych jej dotyczących, 

• żądania ich sprostowania, 

• ograniczenia przetwarzania, 

• usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji.  

• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

Prawo wniesienia 
skargi 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego 
w sprawach ochrony danych osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa 
danych osobowych przez Administratora. 

Przekazywanie 
danych do 
państwa 
trzeciego, 
profilowanie  

Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji 
międzynarodowej, nie będą  profilowane  

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych3 

☐ Wyrażam zgodę 

☐ Nie wyrażam zgody 

.......................................... 
(data) 

………………………………………………………………………… 
(czytelny podpis osoby upoważnione / pełnomocnika) 

 

 
3 Zaznaczyć właściwe X 


