Michałowice, dnia ....................
Pieczęć firmowa
Wójt Gminy Michałowice
Plac Józefa Piłsudskiego 1
32-091 Michałowice
WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Zakład ...................................... Sp. z o. o. , z siedzibą w ..................................... (NIP ....................);
wnioskuje o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Michałowice
(określenie przedmiotu i obszaru działalności)
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Zakład

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

dysponuje

odpowiednimi

środkami

technicznymi

umożliwiającymi prowadzenie ww. działalności, tj.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Zakład………………………………………………………………………….

stosuje

oraz

zamierza

stosować następujące technologie podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Zakład

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

planuje

wykonać

następujące zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej po zakończeniu działalności:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Zakład ................................................................................................................ zamierza prowadzić
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych przez okres 10 lat, tj. od dnia ....................
do dnia ....................

....................
(podpis)

Załączniki:
1. Potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców
w Krajowy Rejestrze Sądowym
2. Dokument potwierdzający gotowość przejęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie
miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art.9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.
o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) oraz art.7 ust.3 niniejszej ustawy.
3. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych
4. Zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne
Opłata skarbowa – zgodnie z wykazem przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz
zwolnienia – załącznik do ustawy z dnia 18 października 2006 r.
Część

Przedmiot opłaty skarbowej

Stawka

Zwolnienia

1
III

2
Wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji)
Poz. 42
Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych

3

4

107 zł

2.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje:
 od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o
dokonanie czynności urzędowej;
 od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia;
 od wydania zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - z chwilą złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia (pozwolenia, koncesji);
 od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz od jego
odpisu, wypisu lub kopii - z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej,
sądzie lub podmiocie, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy
 od przedmiotu opłaty określonego w art. 2 ustawy 2 - z chwilą użycia zaświadczenia w
sprawie innej niż wymieniona w art. 2 ust. 1.
3. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty.
4.
Zapłaty opłaty można dokonać w kasie Urzędu Gminy Michałowice 32-091 Michałowice pl.
Józefa Piłsudskiego 1 w godzinach: wt. – pt. 8.00. – 15.30, pn. 9.00. – 17.30, lub wpłacając na
konto bankowe urzędu gminy
NRB: 10 85890006 0180 0000 0101 0001
5. Wniosek należy złożyć na dzienniku podawczym (parter) w siedzibie Urzędu Gminy Michałowice
32-091 Michałowice pl. Józefa Piłsudskiego 1 w godzinach: wt. – pt. 8.00. – 16.00, pn. 9.00. –
18.00,

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Michałowice, z siedzibą w Urzędzie Gminy
Michałowice, przy Placu Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice. Z Administratorem danych osobowych
można skontaktować się telefonicznie, pod numerem telefonu 12-388-50-03 lub za pośrednictwem wiadomości
e-mail, skierowanej na adres sekretariat@michalowice.malopolska.pl. Przestrzeganie zasad ochrony danych
nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail
iod@michalowice.malopolska.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 7 ust. 1 pkt. 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Podanie danych osobowych
jest wymogiem ustawowym. Okres przechowywania danych wynosi 5 lat. Posiada Pani/Pan prawo żądania od
Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jak również prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

