
Michałowo, data ………………………………... 

 

 
BURMISTRZ MICHAŁOWA 
ul. Białostocka 11 
16 – 050 Michałowo 

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Michałowo, zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2a  ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. ) 

 
 1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o 

zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

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

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

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

NIP ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 2) określenie przedmiotu i obszaru działalności; 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 
 3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 

działalności objętej wnioskiem; (w tym oznakowany tabor samochodowy, rodzaj pojazdu, numer 
rejestracyjny, opis bazy technicznej przystosowanej m.in. do postoju, mycia oraz dezynfekcji 
pojazdów asenizacyjnych (należy wskazać inne uprawnione miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów  
w przypadku ich braku na terenie własnej  bazy technicznej ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 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. 

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

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

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

 
 
          …………………………………………. 
          Podpis Wnioskodawcy 
 

1. zaświadczenie o braku zaległości podatkowych lub oświadczenie, (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. zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne 
lub oświadczenie, (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 ), 

3. dokument potwierdzający gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych z terenu gminy Michałowo 
przez stację zlewną, 

4. dokument założycielski jednostki (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, 
wypis z KRS), zawierający informacje o prowadzeniu działalności wskazanej we wniosku, 

5. dokument potwierdzający prawo do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną przedsiębiorstwa 
dostosowaną do mycia i dezynfekcji pojazdów, (w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji 
na terenie bazy technicznej przedsiębiorstwa, dokumentacja potwierdzająca możliwość mycia i 
dezynfekcji w miejscach do tego przeznaczonych),  

6. dokument potwierdzający wniesienie opłaty skarbowej. 
 
 
Wszelkie dokumenty przedkładane w formie kserokopii  mają być poświadczone za zgodno ść z 
oryginałem 
           



 
 
Dodatkowe informacje:  

  
 Wymagania stawiane przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie działalności na 

terenie gminy Michałowo w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych zostały określone uchwałą Nr VI/53/11 Rady Miejskiej w Michałowie z dnia 29 marca 2011 r. w 
sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegającym się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności na terenie Gminy Michałowo w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych ( uchwała jest  
dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, http://bip.ug.michalowo.wrotapodlasia.pl/  w zakładce 
Uchwały Rady Miejskiej). 
 
Wymagania dla pojazdów asenizacyjnych określone są Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 
listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. ( Dz. U. Nr 193, poz. 1617 ). 
 
Opłatę skarbową w wysokości 107 zł (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej,   
(t.j. Dz. U. z 2012 r., poz, 1282 z późn. zm. ), uiszcza się na konto Urzędu Miejskiego w Michałowie  
21 8060 0004 0550 0101 2000 0010 Bank Spółdzielczy Białystok Oddział Michałowo. 

 
 
Oświadczenia, składa si ę pod rygorem odpowiedzialno ści karnej za składanie fałszywych zezna ń. 
Składaj ący o świadczenie jest obowi ązany do zawarcia w nim klauzuli nast ępuj ącej tre ści: "Jestem 
świadomy odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia.".  
Klauzula ta zast ępuje pouczenie organu o odpowiedzialno ści karnej za składanie fałszywych 
zeznań. 

 
 
 
 


