
                                                                                                    Tomice, dnia……………… 
                       

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

(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 

 

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

(adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy) 

 

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

(numer identyfikacji podatkowej (NIP) 

 

Wójt Gminy Tomice 

ul. Wadowicka 51 

34-100 Tomice 
 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                 

i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) wnoszę  

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tomice. 

 

1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

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

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

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

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

na prowadzenie działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

3. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania 

przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

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

4. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej do wykonania 

po zakończeniu działalności:  

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

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

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

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

5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 

jej prowadzenia: 

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



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

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

Oświadczam, że zapoznałem się z uchwałą Nr XIX/151/2012 Rady Gminy Tomice z dnia  

23 listopada 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tomice. 

 

 

………………………………. 

       (podpis wnioskodawcy) 

 

 
Załączniki *: 

1. Zaświadczenie lub oświadczenie** o braku zaległości podatkowych. 

2. Zaświadczenie lub oświadczenie** o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społeczne. 

3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł (50% stawki w przypadku 

rozszerzenia zakresu działalności). 

4. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa należy załączyć jego oryginał bądź urzędowo 

poświadczoną kopię wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej na konto Urzędu Gminy 

Tomice w wysokości 17,00 zł tytułem opłaty za pełnomocnictwo. 

5. Inne....................................................................................................................................  

 

 

Objaśnienie: 

* Właściwe zaznaczyć. 

** Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem 

świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

 

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. 

Opłatę skarbową należy uiścić w kasie lub na konto Urzędu Gminy Tomice, ul. Wadowicka 51,  

34-100 Tomice. 

 

Nr konta: Beskidzki Bank Spółdzielczy o/Wadowice 

05 8111 1019 2002 2002 0998 0001 

 


