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

         (imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorcy)                                                                     (miejscowość, data) 

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

                                    (adres) 

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

                       (nr telefonu)         

Wójt Gminy Legnickie Pole 

Ul. Dientzenhofera 1 

59-241 Legnickie Pole 

 

W N I O S E K 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 
 

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,  
nr rejestracyjne, formę władania, sposób oznakowania pojazdów): 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

 



 b) baza transportowa i jej wyposażenie techniczno- biurowe (podać lokalizację i opis terenu, wskazać 
zaplecze techniczno-biurowe, podać miejsca garażowania pojazdów asenizacyjnych, miejsca do mycia 
i dezynfekcji pojazdów, miejsce bieżącej konserwacji i napraw pojazdów asenizacyjnych): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

 

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): 
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 
Załączniki: 

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

2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do 
świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości 
ciekłych,  

3. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę 
transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie którego będą garażowane pojazdy 
asenizacyjne, 

4. 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 stacje zlewną,  
6. kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej. 
7. Klauzula RODO 

 

 

         …………………………

         (podpis wnioskodawcy) 



Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 888), 

2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku 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. z 2012 r., poz. 299), 

 
Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika od ustawy z dnia 16 listopada 
2006 r. o opłacie skarbowej – Dz. U. z 2021 r., poz. 1923). 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Legnickie Pole (59-241 Legnickie 

Pole, ul. Kiliana Ignacego Dientzenhofera 1), zwany dalej Administratorem.  

2. W Urzędzie Gminy Legnickie Pole Inspektorem ochrony danych jest Pan Mariusz Kania z którym 

można skontaktować się przez e-mail: iod@centrumbip.pl. Inspektor czuwa nad bezpieczeństwem 

Państwa danych osobowych w urzędzie.  

3. Aby przetwarzać Państwa dane osobowe musi być do tego podstawa prawna. W zdecydowanej 

większości przypadków nasz urząd będzie przetwarzał dane osobowe bo jest to niezbędne do 

wykonania obowiązku prawnego. Na takie przetwarzanie nie jest wymagana Państwa zgoda bo 

konkretny przepis ustawy na to zezwala (art.6 ust. 1 pkt. c. RODO). Nasz urząd zawiera wiele 

różnych umów i też w tym przypadku możemy zbierać dane osobowe i nie jest do tego wymagana 

odrębna zgoda. Określa to art.6 ust. 1 pkt.b. RODO. Czasami może się zdarzyć, że będziemy prosili 

Państwa o zgodę na przetwarzanie takich danych osobowych. Taka zgoda może być w każdej chwili 

przez Państwa wycofana. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie zgody określa art. 6 ust. 

1 pkt. a. RODO. Rozróżniamy też dane szczególnych kategorii (są to dane: pochodzeniu rasowym 

lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub światopoglądowych, 

przynależność do związków zawodowych, przetwarzaniu danych genetycznych, danych 

biometrycznych, dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej). Co do zasady 

przetwarzanie takich danych jest zabronione ale czasami może się zdarzyć, że będziemy 

potrzebowali takich danych aby załatwić Państwa sprawę. Takie dane możemy również przetwarzać 

i określa to art. 9 ust. 2 pkt. b, g, h RODO. Możemy też wyjątkowo przetwarzać Państwa dane 

osobowe w zakresie naruszeń prawa lub wyroków skazujących. Określa to art. 10 RODO. 

4. Państwa dane możemy też przekazywać innym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa 

(np. Policja, NIK, RIO) lub innym osobom, jeżeli wykażą swój interes prawny aby takie dane 

utrzymać. Dane też przekazujemy podmiotom z którymi zawarliśmy umowę powierzenia 

przetwarzania danych osobowych.  

5. Nie przewidujemy aby Państwa dane osobowe przekazywać do państw trzecich (czyli poza Unię 

Europejską i Europejski Obszar Gospodarczy). 

6. Dane osobowe, które Państwo zostawili w naszym urzędzie muszą być przechowywane  

w archiwum. Jest to określone przepisami i okres przechowywania tych danych reguluje Jednolity 

Rzeczowy Wykaz Akt Organów Powiatu i Starostw Powiatowych. 

7. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio ich dotyczących jest 

wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych 

danych wynikają z ustawy Pzp.  

8. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

9. W żaden sposób nie będziemy profilować Państwa danych osobowych. 

10. Posiadają Państwo: 

a) Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych 

b) Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych 

c) Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. 

11. Jeżeli macie Państwo wątpliwości co do przetwarzania danych osobowych prze nasz urząd 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

 

Oświadczam, iż zapoznałam/-em się z informacją   

  …..………………………………………………… 

                    (data i podpis) 

mailto:iod@centrumbip.pl

