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

 

 

WWÓÓJJTT  GGMMIINNYY  MMIIŃŃSSKK  MMAAZZOOWWIIEECCKKII  
  

  
 

W N I O S E K  

OO  UUDDZZIIEELLEENNIIEE  ZZEEZZWWOOLLEENNIIAA  NNAA  PPRROOWWAADDZZEENNIIEE  DDZZIIAAŁŁAALLNNOOŚŚCCII  WW  ZZAAKKRREESSIIEE    

OOPPRRÓÓŻŻNNIIAANNIIAA  ZZBBIIOORRNNIIKKÓÓWW  BBEEZZOODDPPŁŁYYWWOOWWYYCCHH  II  TTRRAANNSSPPOORRTTUU  NNIIEECCZZYYSSTTOOŚŚCCII  CCIIEEKKŁŁYYCCHH  

  
 

1. Dane przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie:  
 

a) imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: …………………………………………………..... 
 

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

b) adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: ……………………………………………..... 
 

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

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

c) numer identyfikacji podatkowej (NIP): ………………………………………………………. 
 

2. Przedmiot i obszar działalności: ........................................................................................................ 

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

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

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

3. Środki techniczne, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności 

objętej wnioskiem:  

a) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług (podać typ samochodów, ich markę, 

numer rejestracyjny, formę władania, sposób oznakowania pojazdów): 

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

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

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

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

b) baza transportowa i jej wyposażenie techniczno-biurowe (podać lokalizację i opis terenu, 

wskazanie zaplecza techniczno-biurowego, podać miejsca garażowania pojazdów asenizacyjnych, 

miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów): 

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

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

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

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

4. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu 

usług w zakresie działalności objętej wnioskiem ( w tym  zabiegi sanitarne i porządkowe związane 

ze świadczonymi usługami): 

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

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

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane 

po zakończeniu działalności: 

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

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

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

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

6. Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzony czas jej prowadzenia:  

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

          

 

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

(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

   do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 

    imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) 

 

Załączniki:  

 

1) zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne, albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne według załączonego wzoru; 

2) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do świadczenia 

usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do 

sprawnego i systematycznego świadczenia usług; 

3) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową  

na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne; w tym  umowa z myjnią samochodową lub 

udokumentowanie posiadania własnej myjni samochodowej, 

4) poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający 

aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia  działalności objętej 

wnioskiem; 

5) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, 

6) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej w wysokości 107 zł  (zgodnie z załącznikiem 

do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej część III pkt. 42– Dz. U. z 2019r.poz.1000); dowodem 

zapłaty jest też wydruk  potwierdzający dokonanie operacji bankowej 

 

Podstawa prawna: 
 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.2021.735 ze zm.). 

2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.2021.888 ze zm.). 
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). 

4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
(Dz. U.2012.299 ze zm.). 

5. UCHWAŁA NR XXXVII/315/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać 

przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki. 

6. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.2021.1923 ze zm.). 

 

http://bip.minskmazowiecki.pl/upload/Uchwa%C5%82a.XXXVII.315.14.2014-04-17.pdf
http://bip.minskmazowiecki.pl/upload/Uchwa%C5%82a.XXXVII.315.14.2014-04-17.pdf
http://bip.minskmazowiecki.pl/upload/Uchwa%C5%82a.XXXVII.315.14.2014-04-17.pdf
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 

w Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki 

Niniejszym informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Mińsk Mazowiecki przy ul. Chełmońskiego 14 zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych tj: zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, 

przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez 

przesyłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, 

usuwanie lub niszczenie. 

2) Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert Woźnica, e-mail: iod@minskmazowiecki.pl, 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w oparciu o niezbędność 

przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, 

4) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 7-9 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2021.888 ze zm.) oraz art. 44ustawy z dnia 6 marca 2018 roku 

o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy 

(Dz.U.2020.2296 ze zm.). 

5) Posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 

w tym profilowaniu, 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w Rozporządzeniu 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 (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.)  

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją 

 

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

(data i podpis przedsiębiorcy lub osoby 

uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy 

ze wskazaniem imienia i nazwiska  

oraz pełnionej funkcji) 
 

 


