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Załącznik do Zarządzenia Prezydenta Miasta Katowice  

nr 734/2016 z dn. 22.03.2016r. 

 

 

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

                   (miejscowość, data) 

 
…..................................................... 
         (pieczęć wnioskodawcy) 

         

        Prezydent Miasta Katowice  
        ul. Młyńska 4  
        40-098 Katowice  
 
 

WNIOSEK 
 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych  
 
 

 
I. Dane wnioskodawcy. 

 
1. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy: 

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

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

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

2. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy: 

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

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

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

3. Adres korespondencyjny (jeżeli jest inny niż w pkt. I.2.): 

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

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

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

4. NIP: 

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

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

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

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

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

III. Określenie przedmiotu i rodzaju działalności: 

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

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

 …............................................................................................................................................................. 
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IV. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 
prowadzenie działalności objętej wnioskiem. 

 
1. Tabor specjalistyczny do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych: 

 
Lp. Posiadany sprzęt (podać markę i 

rodzaj) 
Numer rejestracyjny Przeznaczenie pojazdu Ładowność/ 

pojemność 
Wiek pojazdu 

      

      

      

      

      

 
2. Opis bazy transportowej: 

a) miejsce parkowania/garażowania (adres, opis terenu): 

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

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

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

b) sposób wykonywania napraw pojazdów asenizacyjnych (opis zaplecza technicznego): 

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

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

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

V. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem: 

 
1. Wykaz stacji zlewnych, do których będą przekazywane nieczystości ciekłe: 

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

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

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

2. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej, planowane po 
zakończeniu działalności: 

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

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

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

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w uchwale nr XXVI/588/12 Rady Miasta Katowice z dnia 
12 września 2012r. 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.  

 
 

Do wniosku załączam następujące dokumenty: 
 

1. Potwierdzona dokumentacja stwierdzająca prawo do terenu, o którym mowa w części IV pkt. 2 ppkt a. 
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2. Potwierdzone kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, stanowiących tabor specjalistyczny wykazanych 

w części IV pkt.1. 
 

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

4. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz o braku zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (zaświadczenie powinno być wydane nie później niż na trzy miesiące 
przed złożeniem wniosku). 

 
5. Zdjęcia dokumentujące stan opisany w części IV wniosku tj. wykazane w pkt. 1 pojazdy (wraz z czytelnym 

oznakowaniem), miejsce parkowania/garażowania wraz zapleczem technicznym z punktem napraw oraz 
bieżącej obsługi pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów (lub potwierdzona kserokopia umowy 
zlecającej tę usługę na zewnątrz) 

 
6. Potwierdzony odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej 

(nieobowiązkowe). 
 

7. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej. 
 

 

 
 
 
 
 

…................................................. 
(czytelny podpis Wnioskodawcy) 
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanego dalej RODO – informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydenta Miasta Katowice, ul. Młyńska 

4, 40-098 Katowice, e-mail: urzad_miasta@katowice.eu; 

 

2. Prezydent Miasta Katowice wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się 

Pan/Pani skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w 

następujący sposób:  

a. pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,  

b. pisemnie na adres siedziby Administratora.  

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych (dalej „zezwolenie”) na podstawie art. 7 ust. 1. pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (dalej ucpg) w związku z art. 6 ust.1 lit. c RODO. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla 

którego zostały zebrane. 

 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania:  

- dostępu do treści swoich danych osobowych, 

- sprostowania danych, 

- usunięcia danych, 

- ograniczenia przetwarzania. 

 

7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,  

że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na 

adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 

8. Podanie danych osobowych jest warunkiem realizacji wniosku. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku o zezwolenie. 

9. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego 

podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

 

 

 

 


