
 

WNIOSEK 

o zawarcie umowy na świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych  

z wozów asenizacyjnych 

 
Zwracam się z prośbą o zawarcie umowy na świadczenie usług odbioru nieczystości 

ciekłych dostarczanych własnym taborem asenizacyjnym do stacji zlewnej znajdującej się na 

terenie oczyszczalni ścieków ZWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30. 

 

W związku z powyższym przedkładam następujące informacje: 

 

1. Dane dotyczące firmy:  

 Nazwa firmy: …………………….…………………………………………………………… 

 Nazwisko i imię osoby/osób upoważnionych do reprezentowania firmy: 

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

……………………………………………………………………………………………… 

 NIP: ……………………………………….……. REGON: ………………..……………… 

 Adres:…………………………………………………………………………….…………  
(kod pocztowy, miejscowość, ulica , nr budynku) 

 Tel/Fax: …………………………………………………………….…………………………. 

2. Dane dotyczące pojazdów asenizacyjnych: 

 Ilość samochodów: ………………………………………………….………………………. 

 Marka; nr rejestracyjny: ……………………………………………..……………………… 

 Objętości zbiorników pojazdów w m3: ………………………………………………….……. 

…………………………………………………………………………………………. 

3. Dane o dostarczanych nieczystościach ciekłych: 

 Rodzaj dostarczanych nieczystości ciekłych:  

o socjalno-bytowe 

o przemysłowe: nie zawierające / zawierające substancje szczególnie 

szkodliwe dla środowiska wodnego* 

 Nazwa zakładu przemysłowego z którego będą dostarczane nieczystości ciekłe: 

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

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

 Miejsce świadczenia usług: ……………………………………………………..…………….  

 

4. Dokumenty załączone do wniosku: 

 pozwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej; 

 zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON; 

 decyzja w sprawie nadania NIP; 

 zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości wydane 

przez właściwego wójta, prezydenta ze względu na miejsce świadczenia usług w trybie 

przepisów ustawy z dnia  13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.); 



 deklaracja maksymalnej ilości nieczystości, która będzie dostarczana w ciągu doby do stacji 

zlewnej (w m3/db); 

 dla nieczystości przemysłowych: dane o rodzaju i wielkości produkcji, stosowanych 

procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie, w celu określenia 

ilości i czasowego rozkładu dostaw nieczystości przemysłowych oraz rodzaju ich 

zanieczyszczenia. Jeśli nieczystości zawierają substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego, to do wniosku należy również dołączyć pozwolenie wodno prawne 

wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 

239, poz. 2019 z późn. zm.). Jeśli Wnioskodawca nie posiada takiego pozwolenia, to 

przedkłada oświadczenie o terminie dostarczeniu pozwolenia. 

 

 

 
Wnioskodawca wyraża zgodę na przetwarzanie przez  ZWiK „WOD-KAN” Sp. z o.o. w Mokrej Prawej 30 podanych powyżej danych osobowych  

w celu realizacji wniosku oraz sporządzenia i realizacji umowy na odbiór nieczystości ciekłych zgodnie z ustawą z dnia 29.07.1997 r. o ochronie 

danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) 

 

 

 

 

     ………………………………..………… 

     (data, pieczątka i podpis Wnioskodawcy) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*- podkreślić właściwe, 
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