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Warszawa,
Prezydent m.st. Warszawy
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa
WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych
I. Wnioskodawca
Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu
oraz adres zamieszkania (w przypadku osób
fizycznych prowadzących działalność
gospodarczą)
lub adres siedziby (w przypadku firm)

oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP)

II. Określenie przedmiotu i obszaru działalności
Przedmiot i obszar działalności
(np. przedmiot: opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych, a obszar: m.st. Warszawa)

III. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem
Termin podjęcia działalności
(działalność objęta wnioskiem może zostać
podjęta po uprawomocnieniu się
zezwolenia)

IV. Określenie zamierzonego czasu prowadzenia działalności objętej wnioskiem
Czas prowadzenia działalności
(przedsiębiorca może wnioskować
o wydanie zezwolenia maksymalnie
na 10 lat)
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V. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności
objętej wnioskiem
[zgodnie z Uchwałą Rady m. st. Warszawy Nr LXXII/1867/2013 z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezpyłowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r.,
poz. 13515)]

1. Środki transportu
a. rodzaj i ilość pojazdów

b. oświadczenie o zapewnieniu
ciągłości świadczenia usług,
(patrz pkt. 1 w wymaganych
oświadczeniach)

c. oświadczenie o spełnianiu wymagań
określonych w ustawie Prawo
o ruchu drogowym oraz
rozporządzenia Ministra
Infrastruktury
(patrz pkt. 2 w wymaganych
oświadczeniach)

d. oznakowanie pojazdów
(zgodnie z ww. uchwałą oznakowanie
pojazdu powinno być wykonane
w sposób trwały i zawierać informacje
takie jak: nazwa (firmy) przedsiębiorcy,
jego adres i numer telefonu)

e. wyposażenie pojazdów w sprzęt
umożliwiający sprzątanie miejsc
odbioru nieczystości ciekłych,
w przypadkach zanieczyszczenia
terenu podczas wykonywania
czynności opróżniania zbiorników
bezodpływowych
(podać jaki to sprzęt)
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f. oświadczenie o częstotliwości
odkażania części spustowej
oraz częstotliwości mycia pojazdów
i wskazania miejsca jego
wykonywania
(patrz pkt. 3 w wymaganych
oświadczeniach)

g. oświadczenie o częstotliwości
dezynfekcji pojazdów oraz
wskazania miejsca wykonywania
ww. czynności
(patrz pkt. 4 w wymaganych
oświadczeniach)

2. Baza transportowa
a. adres miejsca parkowania/
garażowania pojazdów oraz wskazać
czy ww. teren jest ogrodzony,
niedostępny dla osób postronnych,
zabezpieczony przed emisją
zanieczyszczeń do gruntu

b. oświadczenie o dysponowaniu
tytułem prawnym do miejsca
parkowania/garażowania pojazdów
(patrz pkt. 5 w wymaganych
oświadczeniach)

c. oświadczenie o miejscu
wykonywania napraw pojazdów
asenizacyjnych
(patrz. pkt. 6 w wymaganych
oświadczeniach)

d. oświadczenie, że teren miejsca
parkowania/garażowania spełnia
odpowiednie normy bezpieczeństwa
(patrz pkt.7 w wymaganych
oświadczeniach)
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VI. Informacja o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług objętych
wnioskiem
a. miejsce pochodzenia nieczystości
ciekłych oraz sposób ich odbioru
(transportu)

b. miejsce odbioru nieczystości
ciekłych
(nazwa i adres stacji zlewnych)

VII. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu
działalności
Proponowane zabiegi porządkowe
przeprowadzone w miejscu parkowania
pojazdów oraz w stosunku do samych
pojazdów po zakończeniu działalności
objętej wnioskiem

….……….……………………………….
podpis
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I.

Wymagane załączniki:

1. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
(należy złożyć oryginał dokumentu lub jego odpis sporządzony zgodnie z art. 76a ustawy Kodeks postępowania
administracyjnego,tj. poświadczony przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego
adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Dokument może być również
poświadczony za zgodność z oryginałem przez pracownika Biura Ochrony Środowiska. Opłata skarbowa za urzędowe
poświadczenie zgodności wynosi 5 zł. od każdej pełnej lub zaczętej stronicy)
2. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne. W przypadku składania ww. oświadczenia powinna znaleźć się w nim klauzula o treści: „Jestem
świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”
(w przypadku składania zaświadczenia, należy złożyć dokument w formie analogicznej do załącznika nr 1)
3. opłata skarbowa w wysokości 107 zł
(wykaz rachunków bankowych na stronie: http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/artykuly-sprawyurzedowe/wykaz-rachunkow-bankowych-urzedu-m-st-warszawy-dla)
II.

Wymagane oświadczenia:
(oświadczenia mogą być również złożone w formie załączników do wniosku)
1. oświadczenie, że przedsiębiorca (firma) zapewni ciągłość świadczenia usług,
2. oświadczenie, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania techniczne określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym
oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych,
3. oświadczenie o dokonywaniu odkażania części spustowej po każdorazowym opróżnieniu zbiornika w pojeździe
asenizacyjnym oraz oświadczenie dotyczące mycia pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy wraz ze wskazaniem
miejsca jego wykonywania,
4. oświadczenie o dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych po zakończeniu pracy wraz ze wskazaniem miejsca jej wykonywania,
5. oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do miejsca parkowania/garażowania pojazdów asenizacyjnych,
6. oświadczenie o miejscu wykonywania napraw pojazdów asenizacyjnych,
7. oświadczenie, że baza transportowa spełnia wymogi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych,
ochrony środowiska, określone w odrębnych przepisach.

III.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (w formie załącznika do wniosku)1:
1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w celu
zamieszczenia ich na stronie internetowej Urzędu m.st. Warszawy w wykazie przedsiębiorców posiadających
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych z terenu m.st. Warszawy w zakresie: imienia i nazwiska, nazwy firmy, danych adresowych stałego miejsca
wykonywania działalności (tj. nazwy i numeru ulicy, kodu pocztowego oraz miejscowości), NIP-u, numeru zezwolenia oraz
daty jego ważności.
1

(Wyrażenie ww. zgody jest dobrowolne. Oświadczenie w formie druku dostępne jest (poniżej) wraz z wnioskiem lub na

niżej wymienionej stronie internetowej Urzędu Miasta. Jednocześnie przed złożeniem oświadczenia przedsiębiorca powinien
zapoznać się z informacjami zamieszczonymi w klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie
zgody. (Klauzula informacyjna dostępna jest w siedzibie Biura Gospodarki Odpadami lub na stronie internetowej:
https://warszawa19115.pl/-/wydawanie-zezwolenia-na-prowadzenie-dzialalnosci-w-zakresie-oprozniania-zbiornikowbezodplywowych-i-transportu-nieczystosci-cieklych ).
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GO-OD

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie z art. 6 ust. 1 lit a. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych osobowych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Prezydenta
m.st. Warszawy, w celu11 zamieszczenia ich na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu m.st. Warszawy
w wykazie przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu m.st. Warszawy w zakresie: imienia
i nazwiska, nazwy firmy, danych adresowych stałego miejsca wykonywania działalności (tj. nazwy i numeru ulicy,
kodu pocztowego oraz miejscowości), NIP-u, numeru zezwolenia oraz daty jego ważności.

………………………………………..
data i podpis

Jeżeli zbieranych jest kilka zgód dotyczących różnych celów przetwarzania, zgody te muszą zostać wyrażone osobno.
Niedozwolone jest zbiorcze zbieranie zgód.
1

