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...................................................................  Malechowo, dn............................................... 
             ( imię i nazwisko/lub nazwa firmy) 

 

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

 

................................................................... 
(adres zamieszkania  lub siedziba przedsiębiorcy 

              ubiegającego się o zezwolenie) 

 

…………………………………………………….. 

                            (Numer NIP) 

 

Wójt Gminy Malechowo 

Malechowo 22A 

76-142 Malechowo 

 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

 

Zwracam się z wnioskiem o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy 

Malechowo. 

 

1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

 

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

 

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

 

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

 

2. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie 

na prowadzenie działalności objętej wnioskiem (w tym: rodzaj i ilość pojazdów, miejsce 

mycia i dezynfekcji) potwierdzone dokumentami o dysponowaniu środkami technicznymi 

oraz dokumentem potwierdzającym sprawność pojazdów: 

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

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

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

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

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

3. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem (w tym stacja zlewna, do której 

będą oddawane nieczystości ciekłe itp.): 
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................................................................................................................................................................ 

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

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

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

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

4. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności: 

 

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

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

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

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

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

5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia (nie dłużej niż 10 lat): 

 

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

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

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Uchwała Rady Gminy Malechowo Nr XL/374/2010 z dnia 10 

listopada 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Malechowo. 

 

 

 

 

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

                       Podpis wnioskodawcy 

 

 

 Załączniki: 

a. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne ( wydane nie później, niż 3 miesiące przed 

złożeniem wniosku). 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.”.  

b. Kserokopia aktualnego wypisu z rejestru prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualnego 

KRS ( wydane nie później, niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku), 
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c. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewna (ksero 

umowy na odbiór nieczystości płynnych przez zlewnię). 

d. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.  

e. Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych spełniające standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (kserokopie, 

oryginały do wglądu). 

f. Oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi spełniają wymagania 

techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. 

g. Oświadczenie, że baza transportowa spełnia wymagania: teren utwardzony i ogrodzony, teren i 

parkowane pojazdy zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, wielkość terenu bazy dostosowana do 

ilości i wielkości pojazdów oraz urządzeń specjalnych 
 

 

 

Informacja 

o  zasadach przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  

27 kwietnia 2016 r. informujemy  o zasadach przetwarzania danych osobowych: 
1. Administrator danych osobowych  

Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy Malechowo   z siedzibą  

w Malechowo 22A, 76-142 Malechowo (zwany dalej Urzędem) ; 

2. Inspektor Ochrony Danych 

Z Inspektorem można  się  skontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji 

swoich praw.  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie: e-mail: 

iodo@malechowo.pl, tel. 94 31 40 579,  adres do korespondencji Urząd Gminy  Malechowo, 76-

142  Malechowo 22A 

3. Cel i podstawy przetwarzania   

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

dopełnienia obowiązków określonych w przepisach prawa  zgodnie  z  Ustawą z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz kancelaryjnym ,  w związku z  art. 6 ust. 

1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

4. Odbiorcy  danych  

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie 

przepisów prawa oraz procesorowi, czyli podmiotowi, z którego usług korzystamy przy ich 

przetwarzaniu. 

5. Czas przechowywania danych  

Dane przechowujemy przez okres realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa a 

następnie w celach archiwalnych na podstawie Rozporządzenia 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 

6. Przysługujące prawa 

✓ posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do  ich sprostowania 

✓  ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych 

Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r. 

mailto:iodo@malechowo.pl
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7. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych  

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren UE / Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

8. Informacja o  konieczności  lub dobrowolności podania danych 

Podanie przez Panią/Pana danych jest  wymogiem  wynikającym z realizacji przepisów prawa. 

Jeżeli dane nie zostaną podane  możemy odmówić  załatwienia sprawy. 

 
9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Pani/Pana dane  osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości  zakres powyższych informacji: 

 

………………………………………………………………………………… 
data, imię i nazwisko 

 

 


