
U r z ą d  M i e j s k i  w  M o s i n i e  
pl. 20 Października 1  62-050 Mosina 
tel. +48 61 8109-500   fax +48 61 8109-558 
www.mosina.pl   boi@mosina.pl 

 

Godziny urzędowania 
Poniedziałek: 9.00 – 17.00; Wtorek – Piątek: 7.00 – 15.00 

 
……………………………………      Mosina, dnia ………………………   
Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy 
 
....................................................     Burmistrz 
Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy     Gminy Mosina 
         Pl. 20 Października 1 
……………………………………     62-050 Mosina 
Numer identyfikacji podatkowej (NIP) 
 
…………………………………… 
Telefon kontaktowy 
 
 

WNIOSEK O DZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 

W ZAKRESIE  OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH 

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
 
 

 
 
Proszę o udzielenie zezwolenia, na podstawie art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1287) 
 
 
1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

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

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

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

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

 

2. Określenie środków technicznych będących w dyspozycji wnioskodawcy, w celu zapewnienia prawidłowego 

wykonywania działalności objętej wnioskiem:  

(sporządzić zgodnie z Uchwałą Nr L/349/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013 r. w sprawie 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mosina) 

2.1.Samochody przeznaczone do odbioru nieczystości płynnych (marka, typ, forma własności, rok produkcji) 

 

Samochody 
(typ, marka) 

Przeznaczenie Pojemność 
zbiornika i 

liczba przegród 

Rok produkcji Forma 
władania 

Nr 
rejestracyjny 

      

 

http://www.mosina.pl/
mailto:boi@mosina.pl


 

 
 

 

      

 

 

 

     

 

 

     

 

2.2. Dodatkowe wymagane wyposażenie pojazdów asenizacyjnych: 

 

Lp Dodatkowe elementy wyposażenia Tak* Nie* 

1 Pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie 
zbiornika dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze 
zbiornika do układu ssącego 

  

2 Odstojnik w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej   

3 Zawór, czterodrożny, który może stanowić jedną całość z 
odstojnikiem, za pomocą którego uzyskuje się ssanie lub tłocznie 
powietrza do zbiornika 

  

4 Zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem 
ciśnienia w zbiorniku 

  

5 Zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu 
zabezpieczenia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy 
pompa próżniowa zostaje wyłączona 

  

6 Zawór dolnego ssania za pomocą którego odbywa się opróżnianie 
zbiornika, zakończony łącznikiem do mocowania węża 

  

7 Zestaw węży ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz 
ssawny 

  

8 Manowakuometr   

9 Wskaźnik płynu ze skalą służący do określenia ilości pobranych 
ścieków 

  

10 Komplet węży elastycznych z łącznikami   

11 Zbiornik 
 

  

*proszę zaznaczyć, poprzez postawienie znaku „+” w odpowiedniej rubryce, czy pojazd posiada 
określone wyposażenie lub nie posiada 
 

3. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie 

działalności objętej wnioskiem: 

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

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

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

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

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

 

4. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia: 



 

 
 

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

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

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

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

 

5. Planowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej do wykonania po zakończeniu działalności: 

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

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

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

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

 

 ...................................................  
DATA I PODPIS  WNIOSKODAWCY 

 
 
 
 

Informacje dodatkowe: 
Szczegółowe wymagania dla pojazdów asenizacyjnych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 
listopada 2002 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) 
 
Firmy posiadające pojazdy asenizacyjne nie spełniające wymagań określonych w powyższym rozporządzeniu nie otrzymają 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych. 
 

 
ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU: 

 

1. Pisemne potwierdzenie gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną 

2. Zaświadczenie lub oświadczenie1 o braku zaległości podatkowych, 

3. Zaświadczenie lub oświadczenie`1 o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 

4. Oświadczenie o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

5. Potwierdzenie tytułu prawnego do władania nieruchomością, 

6. Potwierdzenie tytułu prawnego do władania nieruchomością, na której dokonywane jest mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych lub  
w przypadku dokonywania mycia i dezynfekcji pojazdów poza terenem przedsiębiorstwa, przedstawienie umowy z uprawnionym przedsiębiorcą 
świadczącym usługi w w/w zakresie zgodnie z uchwałą nr L/349/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2013 r., 

7. Dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w wysokości 107,00 zł, 

8. Nr konta bankowego, Urzędu Miejskiego w Mosinie, na które należy dokonać wpłaty: 26 90480007 0000 0215 2000 0002 

 

                                                 
1 składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia”, 


	WNIOSEK O DZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE  OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

