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

           Miejscowość i data  
 
Przedsiębiorca (imię i nazwisko/nazwa oraz adres i NIP) 
 
...................................................................................... 

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

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

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

                                Burmistrz  Mszczonowa 

 

W N I O S E K 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 
 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz.U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na okres 

.................................................................                                            
 (czas na jaki wydane ma być zezwolenie – max. 10 lat) 
 

Opis zamierzonej działalności z uwzględnieniem następujących elementów: 
1. oznaczenie przedmiotu oraz obszaru prowadzonej działalności 
......................................................................................................................................................................

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

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

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

2. zamierzony czas prowadzenia działalności wraz ze wskazaniem terminu rozpoczęcia 
..................................................................................................................................................................... 

3. określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności objętej wnioskiem 

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

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

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

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

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

4. informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług 
w zakresie działalności objętej wnioskiem 

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

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

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



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

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

5. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu 
działalności 

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

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

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

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

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

 

Do wniosku o zezwolenie dołączam: 
1. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną 

2. zaświadczenie/oświadczenie* o braku zaległości podatkowych oraz zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed terminem składania wniosku) 

3. tytuł prawny do myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów lub oświadczenie 

o możliwości korzystania z myjni, eksploatowanej przez oddzielny podmiot gospodarczy, 

4. tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową, na terenie której będą garażowane 

środki transportu 

5.  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalistycznych środków transportu do 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

6.  dowód  zapłaty należnej opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł. 

 

(nr konta na które można wnieść opłatę: 55 1020 1042 0000 8202 0349 0331) 
 

Uwaga: wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kserokopii poświadczonej   
              za zgodność z oryginałem 

 

 

                                    ...................................................... 
                                       podpis wnioskodawcy 

 
 
Sprawę prowadzi: 
Imię i nazwisko 
……………………………………………………………… 
Tel. ……………………………………………………… 
*- właściwe podkreślić 
 
 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:  

1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza Mszczonowa ((Plac 

Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, email: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel: +48 46 858 28 40)  

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 
Administratora.  



3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Mszczonów  

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO , - ustawa Kodeks postępowania administracyjnego,  
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od 1 stycznia roku 
następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw (11 lat) zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.  

6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.  

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 
Norwegię, Liechtenstein i Islandię).  

8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, 
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych (RODO);  

9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest 
obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.  

10. Dane Wnioskodawców będą przekazywane organom uprawnionym, na podstawie przepisów prawa.  
 


