Tyczyn, dnia……………………..
……………………………..
/pieczęć firmowa/

Burmistrz Tyczyna
1) Dane wnioskodawcy:
a) Imię i nazwisko lub nazwa Przedsiębiorcy
……….………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
b) Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….

c) Numer identyfikacji podatkowej (NIP)…………………………………………………………….
2) Przedmiot działalności:
……………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
3) Obszar działalności:
……………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
4) Środki techniczne jakimi dysponuje ubiegający się o wydanie zezwolenia:
a) Tabor specjalistyczny niezbędny do wykonywania działalności objętej
wnioskiem:
Samochody
(typ, marka)

Przeznaczenie

Ładowność
(pojemność)

Numer rejestracyjny
i rok produkcji

Forma
władania

b) Inne urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny (np. do mycia pojazdów):
Urządzenia

Ilość

Przeznaczenie

Rok produkcji

Forma
władania

5) Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania
przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem:
………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
6) Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
planowane po zakończeniu działalności:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….
7) Termin podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej
prowadzenia:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
8) Załączniki:
•
•
•
•
•
•

zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych,
zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne,
dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną
lub oczyszczalnie,
kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów służących do wykonywania działalności objętej
wnioskiem potwierdzone za zgodność kopii z oryginałem,
dokument potwierdzający posiadanie bazy techniczno – sprzętowej (odpis z księgi wieczystej,
umowa dzierżawy, umowa najmu, użyczenia itp.),
potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

……………………………….
podpis

Uwaga:
•

Wydane zezwolenie podlega opłacie skarbowej w wysokości 107, 00 zł zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.)

•

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
Oświadczenie musi zawierać klauzulę o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia” zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t. j. Dz. U. z 2012 r. Nr 391 z póź. zm..)

