
............................................................   Sułkowice, dn. ......................... 

Imię i nazwisko (FIRMA) 

 

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

Adres 

 

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

Telefon (dobrowolnie) 

 

 

Wniosek 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

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

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

 

2. Określenie podmiotu i obszaru działalności 

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

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

 

3. Określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie 

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

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

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

 

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy 

świadczeniu usług 

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

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

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

 

5. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane 

po zakończeniu działalności 

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

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

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

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

 

6. Określenie terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia 

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

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

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

 

 

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

       Podpis wnioskodawcy 
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Do niniejszego wniosku dołączam: 

 
1. Kserokopię wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego  

(zostaje w Urzędzie) 

2. Zezwolenie na przyjęcie nieczystości ciekłych przez stację zlewczą  

3. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości 

4. Wykaz pojazdów 

5. ............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dla wnioskodawcy 

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych),  zwanego dalej RODO, Burmistrz Gminy Sułkowice informuje że: 

1) administratorem danych osobowych jest Gmina Sułkowice, reprezentowana przez Burmistrza Gminy Sułkowice, 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Urząd Miejski w Sułkowicach, Rynek 1, 32-440, tel. 12 273 20 75 wew. 12, email: iodo@sulkowice.pl 

3) dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – realizacja zadań 

gminy w zakresie wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych - Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2017.1289), Dane nieobowiązkowe przetwarzane 

będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – to jest na podstawie zgody wnioskodawcy 

4) dane będą przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa  

5) dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z wymogami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach, a w przypadku przetwarzania na podstawie zgody - do momentu odwołania zgody, 

6) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,  

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych,  

prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Prawo to może zostać ograniczone na podstawie odrębnych przepisów, 

7) osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne w przypadku przetwarzania w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie (telefon) jest 

dobrowolne. 
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