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

....................................................
 (imię i nazwisko/nazwa wnioskodawcy)
....................................................
....................................................
                (adres)
....................................................
       (numer telefonu)

      Urząd Gminy Tarnów
       ul. Krakowska 19

                  33-100 Tarnów

WNIOSEK

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
 bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnów

I. Dane przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie: 

1) Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu :.......................................................................................

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

2) Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy …..................................................................

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

3) Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

....................................................................................................................................................
II. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: ….............................................................................

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

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

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

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

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

IV. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu
usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:..................................................................................

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

.................................................................................................................................................
V. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 
zakończeniu działalności:

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

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

VI. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 
prowadzenia.

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

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



Załączniki:

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

2) Oświadczenie o którym mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany 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) Przedsiębiorca  ubiegający  się  wyłącznie  o  zezwolenie  na  opróżnianie  zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich
odbioru przez stację zlewną;

4)  Kwit potwierdzający dokonania wpłaty opłaty skarbowej w wysokości – 107  zł.

5) Dokumenty  potwierdzające  spełnienie  wymagań,  o  których  mowa  w  uchwale  
Nr XXV/279/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań
jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnów. 

       

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

(podpis Wnioskodawcy)

Zgodnie z art 6 ust 1 pkt. a 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 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji
przedmiotowego wniosku w Urzędzie Gminy Tarnów. Administratorem danych jest Wójt Gminy
Tarnów. 

Tarnów, dnia ………….. ……………………………………………
(podpis)


