
Radzyń Chełmiński, dnia ………………..
(miejscowość, data)

……………………………………………..
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)
……………………………………………..
…………………………………………….
(adres zamieszkania lub siedziby firmy)
…………………………………………….
(NIP)

…………………………………………….
(nr telefonu)

Burmistrz Miasta i Gminy 
Radzyń Chełmiński
Plac Towarzystwa Jaszczurczego 9
87-220 Radzyń Chełmiński

WNIOSEK
    

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1439)  wnoszę  o  wydanie  zezwolenia  na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Radzyń Chełmiński.

1. Przedmiot i obszar wykonywanej działalności.
…………………………………………………………………………………………..

2. Środki  techniczne,  jakimi  dysponuje  ubiegający  się  o  zezwolenie,  mające  na  celu
zapewnienie prawidłowego wykonywania zadań objętych zezwoleniem.
…………………………………………………………………………………………...

3. Informacje  o  technologiach  stosowanych  lub  przewidzianych  do  stosowana  przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem.

………………………………………………………………………………………….

4. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane
po trwałym zakończeniu działalności.

………………………………………………………………………………………….

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

6. Opis bazy technicznej:

Oświadczam, że spełniam wymagania określone w uchwale Rady Miejskiej Radzynia
Chełmińskiego,  a  poniżej  przedstawiam  opis  bazy  transportowej  służącej  do
prowadzenia działalności objętej wnioskiem:

1. Opis bazy transportowej do parkowania lub garażowania 
pojazdów po zakończeniu pracy:
a) adres bazy i rodzaj dokumentu potwierdzającego prawo do 
dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana jest baza 

 



b) czy baza zapewnia codzienne parkowanie lub garażowanie 
pojazdu/pojazdów po zakończeniu pracy
c) czy baza jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osób 
trzecich
d) czy baza posiada szczelną nawierzchnię zapewniającą ochronę 
przed zanieczyszczeniem gruntu i wody, z odprowadzeniem wód 
deszczowych zgodnym z obowiązującymi przepisami
e) czy baza jest zlokalizowana w miejscu nie stwarzającym 
uciążliwości dla mieszkańców
d) czy jest zapewniony dostęp pracowników do zaplecza sanitarnego
e) czy jest miejsce do mycia/dezynfekcji pojazdów t

1)Zgodnie z § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617). po dokonaniu opróżnienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych część 
spustowa zbiornika powinna być odkażona, a po zakończeniu pracy pojazdy te powinny być umyte.  

Do wniosku załączam następujące dokumenty:
1. Dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  dysponowania  nieruchomością,  na  której  zlokalizowana  jest  baza

transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów, mycia/dezynfekcji pojazdów. 
2. Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi 
3. Dokument  potwierdzający  gotowość  odbioru  nieczystości  ciekłych  przez  stację  zlewną,  która  zapewnia

oczyszczanie ścieków zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu   ministra właściwego do spraw
gospodarki wodnej w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu   ścieków  do  wód  lub  do
ziemi. 

4. Zaświadczenie lub oświadczenie  o braku zaległości  podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: ”Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

5. Dowód wniesienia opłaty skarbowej wysokości 107 zł

……………………………………………

(podpis wnioskodawcy)



Radzyń Chełmiński, dnia ………………..

……………………………………………..
(imię i nazwisko lub nazwa firmy)
……………………………………………..
…………………………………………….
(adres zamieszkania lub siedziby firmy)
…………………………………………….
(NIP)
…………………………………………….
(nr telefonu)

Oświadczenie 
o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia

zdrowotne i społeczne 

Oświadczam, że: 
1. nie posiadam zaległości z tytułu płacenia podatków, 
2. nie posiadam zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenia zdrowotne i 

społeczne 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia. 



Klauzula informacyjna

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 Pani/ Pana   danych jest Burmistrz Radzynia Chełmińskiego, z siedzibą w Radzyniu
Chełmińskim przy Pl. Towarzystwa Jaszczurczego 9, tel.: (56) 6886001, 6886087, 6886010, sekretariat:
wewnętrzny 130, adres e- mail: urzad@radzynchelminski.eu.

2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym mogą  się  Państwo  kontaktować  we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e mail: lio-
do@radzynchelminski.eu lub pisemnie pod adres Administratora.

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na prowadzenie działalności go-
spodarczej  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych,
tj. gdyż jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1
lit. c RODO) w związku z Ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 1439 ze zm.). W przypadku dobrowolnego udostępniania przez Państwa
danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarza-
nie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udo-
stępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na prowadzenie działalności
gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnie-
niem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych
tj. 5 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez
Państwa zgody na ich przetwarzanie.

5) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowa-
nemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

6) Pani/Pana dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana 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) w  przypadku  gdy  przetwarzanie  odbywa  się  na  podstawie  wyrażonej  zgody  

(art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

e) 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);

8) Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych w związku  z  ciążącym na  Administratorze  obowiązkiem
prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym
mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpo-
znanie sprawy. 

9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia prze-
twarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa.

………………………………………
              (data i podpis) 

mailto:liodo@radzynchelminski.eu
mailto:liodo@radzynchelminski.eu

