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Bedlno, dn........................................... 

 

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

………………………………………….. 

(Imię, nazwisko/ nazwa, 

 adres wnioskodawcy) 

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

………………………………………….. 

(Imię, nazwisko/nazwa,  

adres pełnomocnika wnioskodawcy) 

 

 

WÓJT GMINY BEDLNO 

BEDLNO 24 

99-311 BEDLNO 

 

 

WNIOSEK 

o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych 

 

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

  

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

o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP): 

 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: 

 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

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

 

3. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 

działalności objętej wnioskiem: 

a) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług (podać typ samochodów, ich markę, nr 

rejestracyjny, formę władania, sposób oznakowania pojazdów) 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………

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

 

b) baza transportowa i jej wyposażenie techniczno-biurowe (podać lokalizację i opis terenu, 

wskazanie zaplecza techniczno-biurowego, podać miejsca garażowania pojazdów asenizacyjnych, 

miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów) 

 

Wyposażenie bazy transportowej w: 

a/   utwardzone miejsca dla wszystkich pojazdów,                        tak lub nie * 

b/   zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie bieżącej konserwacji tak lub nie  * 
*  (niepotrzebne skreślić) 

W przypadku nie spełnienia wymagań określonych w lit. „b” przedsiębiorca zobowiązany jest 

udokumentować wykonywanie tych czynności przez uprawnione podmioty zewnętrzne. 

 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

Udokumentowanie możliwości korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów 

– o ile czynności te nie są wykonywane na terenie bazy technicznej. 

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

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: 

 

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

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

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

 

6. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia: 

 

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

………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………

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

 

 
…………………………………………………. 

(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) 

 

                                                                          

Załączniki: 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

Oświadczenie, o którym mowa wyżej 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. 

2. Umowa z przedsiębiorstwem prowadzącym stację zlewną na przyjmowanie nieczystości 

ciekłych. 

3. Potwierdzenie posiadania tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze 

techniczno-biurowe 

4. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł. 

5. …................................................................................................. 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
            Zgodnie z art. 13 i 14 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej „RODO” oraz na 

podstawie Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Poz. 1000), informuje się, 

że:  

1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych jest: GMINA BEDLNO – Wójt 

Gminy Bedlno. Siedziba Administratora danych osobowych mieści się pod adresem: BEDLNO 24, 99-311 

BEDLNO. 

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych Osobowych od 01 stycznia 2019 roku pełni Pani Dorota 

Wiosetek - Kancelaria Prawnicza w Kutnie, Aleje ZHP 3/21 tel. 603 914 003, e-mail 

dorota.wiosetk@ugbedlno.pl 

3. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 

c RODO, tj. gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze 

danych oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

4. Dane osobowe na podstawie art.  6 ust.  1 lit. c RODO będą przetwarzane przez Administratora 

danych w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach wraz  z przepisami wykonawczymi, uchwały nr VIII/67/2011 Rady Gminy Bedlno z 

dnia 5 grudnia 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego w związku z 

wnioskiem Pani/Pana w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 

transport nieczystości ciekłych. 

5. Pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

6. Zebrane dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c od momentu pozyskania będą przechowywane 
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przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu przechowywania ustala się każdorazowo w 

oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji. 

7. Dane osobowe zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie odrębnej zgody na 

przetwarzanie danych osobowych będą przetwarzane, przechowywane przez okres, o którym mowa w pkt. 6 

oraz przez okres realizacji celów, o których mowa w „Zgodzie na przetwarzanie danych osobowych” do 

czasu jej odwołania lub zmiany. 

8. Osoby, których dane dotyczą mają prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania i przeniesienia danych do innego administratora.  

9. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, macie Państwo prawo 

do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

ul. Stawki nr 2, 00-193 Warszawa.  

11. Podanie danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw i rozporządzeń jest 

konieczne i prawnie wymagane.   Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych skutkuje 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia. 

12. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również     w formie 

profilowania. 

13. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej. 

  

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Bedlno – Wójta Gminy Bedlno, Bedlno 24,  99-311 

Bedlno, jako administratora danych, moich danych osobowych podanych w zakresie szerszym, niż 

jest to wymagane na podstawie przepisów obowiązującego prawa, oznaczonych we wniosku o 

wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,   

jako „dane nieobowiązkowe”  w  celu  ułatwienia  i  przyspieszenia  kontaktu  ze  mną  w  sprawach  

dotyczących przedmiotowego wniosku, z wykorzystaniem podanego przeze mnie poniżej numeru 

telefonu, zgodnie z Rozporządzeniem 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1). 

Podanie ww. danych jest dobrowolne a ich niepodanie nie wpływa na proces przyjęcia i 

rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Niepodanie tych danych uniemożliwi jedynie realizację celów wskazanych w treści powyższej 

zgody. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie, poprzez przesłanie „oświadczenia o 

wycofaniu zgody” na adres korespondencyjny Administratora danych lub na adres e-mail: 

dorota.wiosetk@ugbedlno.pl 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

 
……………………………………………. 

Numer telefonu (dane nieobowiązkowe) 

 

 

…………………………………………………. 

(podpis przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej 

do reprezentowania przedsiębiorcy ze wskazaniem 

imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji) 

 

 


