
…………………… dnia ………………… r. 
………………………………………. 
(pieczęć firmy) 

 
 

Burmistrz Gminy i Miasta 

Proszowice 

 
 
 

WNIOSEK 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych 
 
 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………… 

(nazwa i siedziba firmy) 

NIP……………………. wnioskuje o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Proszowice. 

2. ………………………………………………………………….dysponuje odpowiednimi środkami technicznymi 

umożliwiającymi prowadzenie w/w działalności, tj.: 

− samochód asenizacyjny szt. ……………….. pojemność od …………… do …………….. m3,  

o długości węża ……………….. mb., o wydajności pompy …………………….. KW 

− zaplecze techniczne (garaże, warsztaty, myjnia samochodowa itp.) ……………………………. 

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

− sprzęt inny ……………………………………………………………………………………….. 

− zaplecze biurowe i sprzęt biurowy ……………………………………………………………… 

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

3. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowanie przy świadczeniu usług 

w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

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



 

 

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

działalności. 

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

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

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

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

5. Zakład zamierza prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych przez okres 10 lat tj. od dnia ……………….. do dnia ………………. 

6. Zobowiązuje się przedsiębiorstwo do przekazywania Gminie informacji o wszystkich zawieranych 

umowach na terenie Miasta i Gminy Proszowice. 

7. Oświadczam, że posiadamy wszelkie inne zezwolenia i pozwolenia, które wymagane są przepisami 

prawa. 

8. Przedsiębiorca zobowiązuje się do utylizacji nieczystości ciekłych na oczyszczalni ścieków w 

miejscowości ………………………………. . 

 
 
 
 
Załączniki: 

1. Zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacie składek. 
2. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach z Urzędu Skarbowego. 
3. Tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe.  
4. Dowody rejestracyjne potwierdzające posiadanie środków transportu, z aktualnym przeglądem 

technicznym pojazdów. 
5. Umowa z oczyszczalnią. 
6. Ksero wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. 
7. Dowód wpłaty opłaty skarbowej. 
8. Oświadczenie, że pojazd/y spełnia standardy techniczne Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 12 

listopad 2002r.  
 
 
 
 

………………………………….. 
(podpis/y, pieczęć firmy) 

 

 



 

 

 

 

Klauzula Informacyjna 
 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Proszowice reprezentowana przez 

Burmistrza Gminy i Miasta Proszowice, ul. 3 Maja 72, 32-100 Proszowice, 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Damian Król, kontakt pod adresem e-mail: 

iodo@proszowice.pl lub telefonicznie 12 385 12 23, 

3. Pani/Pana dane osobowe dotyczące nazwy firmy, imienia, nazwiska, adresu prowadzonej 

działalności przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze oraz jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub 

w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi; 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c - ogólnego rozporządzenia  

o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r  w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 6 

oraz art. 9 ust. 1 aa i 1b  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.). 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  

do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w 

pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych  osobowych, ich 

sprostowania,  usunięcia  lub  ograniczenia przetwarzania lub o prawie  

do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

8. Podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających 

z przepisów prawa, 

9. Pani/Pana dane nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 


