
Somianka dn. ................................

..........................................................
                (pieczątka wnioskodawcy)        

..........................................................
                     (telefon kontaktowy)

               Wójt  Gminy
        Somianka

W N I O S E K
 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności 
gospodarczej na terenie Gminy Somianka w zakresie: 

 odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości*
 opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych*

* właściwe podkreślić
1. Nazwa podmiotu ubiegającego się o wydanie zezwolenia, siedziba, nr tel/fax, numer identyfikacji 

podatkowej NIP ...……………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

      ……………………………………………………………………………………………………………………
2. Środki techniczne jakimi dysponuje podmiot:

a) lokalizacja bazy transportowej oraz opis przystosowania jej do prowadzenia działalności objętej 
wnioskiem:  ………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

b) wykaz  posiadanego  sprzętu  komunalnego  z  podaniem  ilości,  rodzaju  oraz  wieku 
...................................................... ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

c) sposób oznakowania pojazdów i pojemników ................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

d) sposób prowadzenia obsługi warsztatowej posiadanego sprzętu komunalnego – opis 
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

e) zaplecze socjalne dla pracowników – wyposażenie, powierzchnia, itp.  ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

3. Liczba zatrudnionych pracowników ......................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………

4. Kwalifikacje zawodowe kadry (kompetencje w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 
doświadczenie zawodowe, itp.) ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

5. Rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości ……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

 



6. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług 
w zakresie objętym wnioskiem: 
a) sposób  postępowania   z  odpadami  komunalnymi  zmieszanymi  oraz  miejsce  odzysku  lub 

unieszkodliwiania,  adres,  nazwa  firmy,  okres  na  jaki  firma  posiada  zezwolenie  na 
unieszkodliwianie odpadów ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

b) sposób postępowania z posegregowanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli 
nieruchomości oraz nazwy i adresy firm do których przekazywane są odpady. …………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

c) sposób  postępowania  z   odpadami  biodegradowalnymi  odbieranymi  od  właścicieli 
nieruchomości oraz nazwy i adresy firm do których przekazywane są odpady,
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

d)  sposób  realizacji  obowiązku  ograniczenia  masy  odpadów  ulegających  biodegradacji 
składowanych na składowisku …………………………………………………………………………..

      ………………………………………………………………………………………………………………
      ……………………………………………………………………………………………………………….
e) sposób postępowania podczas przeładunku zmieszanych odpadów komunalnych – jeśli taka 

czynność jest wykonywana, wskazanie miejsca przeładunku, określenie technologii: ……………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

f) sposób, miejsce oraz częstotliwość mycia i dezynfekcji pojazdów i pojemników .…………………
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….

g) opis systemu ewidencji i rozliczeń świadczonych usług . …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

8. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu 
    działalności . ……………………………………………………………………………………………………..

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

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

       ..........................................
            podpis wnioskodawcy
Wyszczególnienie załączników  (sztuk ........): 

1. ........................................................................................................................................................
2. ........................................................................................................................................................
3. ........................................................................................................................................................
4. ........................................................................................................................................................
5. ........................................................................................................................................................
6. ........................................................................................................................................................
7. ........................................................................................................................................................
8. ........................................................................................................................................................
9. ........................................................................................................................................................



Do wniosku należy załączyć:
1. Kserokopia wypisu z rejestru działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego
2. Zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 

zdrowotne lub społecznej.
3. Kserokopie  dowodów  rejestracyjnych  pojazdów  oraz  dokumenty  potwierdzające  prawo 

dysponowania innym sprzętem wymienionym we wniosku.
4. Kserokopia  umowy z  zakładem oraz dowody zapłaty  za świadczone usługi  w zakresie  obsługi 

warsztatowej  sprzętu  wykorzystywanego  do  prowadzenia  działalności  objętej  wnioskiem,  jeżeli 
prace te nie są wykonywane we własnym zakresie.

5. Kserokopia  decyzji  zatwierdzającej  program gospodarki  odpadami  niebezpiecznymi,  umowy  na 
odbiór odpadów niebezpiecznych, itp. w przypadku prowadzenia obsługi warsztatowej we własnym 
zakresie.

6. Potwierdzenie prawa dysponowania nieruchomością na której zlokalizowana jest baza techniczna 
zakładu.

7. Potwierdzenie  prawa  dysponowania  nieruchomością  na  której  odbywa  się  przeładunek 
zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli taki jest prowadzony.

8. W  przypadku  ubiegania  się  o  zezwolenie  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości  należy  załączyć  kserokopie  umów  lub  dokumenty  potwierdzające  gotowość 
przyjęcia  przez  przedsiębiorcę  prowadzącego  działalność  w  zakresie  ich  odzysku  lub 
unieszkodliwiania  (  dotyczy:  zmieszanych  odpadów komunalnych,  zebranych selektywnie  przez 
właścicieli  nieruchomości  odpadów  opakowaniowych  –  szkło,  plastik,  złom  stalowy  i  kolorowy, 
makulatura, odpadów  biodegradowalnych) oraz załączyć kopie decyzji zezwalających w/w firmom 
na unieszkodliwianie odpadów .

9. W przypadku ubiegania się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych należy załączyć umowę lub dokument potwierdzający gotowość ich odbioru 
przez stację zlewną

Wszystkie składane kserokopie dokumentów powinny być potwierdzone za 
zgodność z oryginałem przez Wnioskodawcę.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt. 1 p-pkt. c  oraz art. 12  ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku   o opłacie  
skarbowej (Dz. U. nr 225 poz.1635  z 2006 r.) przy ubieganiu się o wydanie w/w zezwoleń pobiera się opłatę  
skarbową w wysokości 107,00 zł  od zezwolenia. 


