
Grębocice, dnia ……………….. 

 

…………………………………. 
     (imię i nazwisko/nazwa Wnioskodawcy) 

 

…………………………………. 
                              (adres) 

…………………………………. 
                               (NIP) 

…………………………………. 
                            (REGON)*) 

…………………………………. 
                             (telefon) 

 

Wójt Gminy Grębocice 

ul. Głogowska 3 

59-150 Grębocice 

 

 

WNIOSEK 
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

zgodnym z art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 w związku z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) proszę o 

udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 

a) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

b) ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części * 

* zaznaczyć właściwy rodzaj zezwolenia 

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I OBSZARU DZIAŁALNOŚCI  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

II. OKREŚLENIE ŚRODKÓW TECHNICZNYCH, JAKIMI DYSPONUJE 

UBIEGAJĄCY SIĘ O ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI 

OBJĘTEJ WNIOSKIEM 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………. 

 

III. INFORMACJE O TECHNOLOGIACH STOSOWANYCH LUB 

PRZEWIDZIANYCH DO STOSOWANIA PRZY ŚWIADCZENIU USŁUG W 

ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ WNIOSKIEM 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

…………………………………………….... 

IV.  PROPONOWANE ZABIEGI Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA  

I OCHRONY SANITARNEJ PLANOWANE PO ZAKOŃCZENIU 

DZIAŁALNOŚCI  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

V. OKREŚLENIE TERMINU PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI OBJĘTEJ 

WNIOSKIEM ORAZ ZAMIERZONEGO CZASU JEJ PROWADZENIA  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 



Do wniosku załączam: 

1. potwierdzone za zgodność z oryginałem zaświadczenie lub oświadczenie o braku 

zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne 

lub społeczne (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’  

2. w przypadku wniosku o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

dokument zawierający informację o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez 

stację zlewną  

3. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej  

 

 

…………………..……....……………………………. 

                       (czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby uprawnionej   

do reprezentowania Przedsiębiorcy ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji **)  

 

 

Opłaty:  

− 107 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (lit. a) 

− 53,50 zł opłata skarbowa za przedłużenie terminu ważności lub zmianę warunków wydanego 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu 

działalności objętej zezwoleniem. 

 

− 616 zł opłata skarbowa za wydanie zezwolenia w pozostałym zakresie (lit. b i c) 

− 308 zł opłata skarbowa za zmianę zezwolenia 

− 17 zł opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury 

ora jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury)  

 

 

Urząd Gminy Grębocice 

Referat Finansowy – opłata skarbowa 

 

nr rachunku  

57 8669 0001 0170 0002 2000 0055 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



ZGODA 

Wyrażam/nie wyrażam zgody na wykorzystanie przez Urząd Gminy w Grębocicach, ul. Głogowska 3, 59 - 150 

Grębocice numeru telefonu w celach kontaktowych związanych ze złożonym wnioskiem. 

………………………….……………. 

Data, podpis osoby składającej wniosek 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zgodnym z 
art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy że: 

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Grębocice; ul. Głogowska 3; 59 – 150 

Grębocice, tel. +48 76 831 55 01; e-mail: sekretariat@grebocice.com.pl 

• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych (IOD): Tomasz Wadas; e – mail: iodo@amt24.biz, tel.: 76 300 01 40 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia złożonego wniosku oraz w celach 

kontaktowych związanych z w/w wnioskiem. 

• Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 pkt.1 lit. c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz ustawa z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego, a także art. 6 pkt. 1 lit. a RODO - osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na 

przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów – zgoda 

dotyczy numeru telefonu. 

• Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz 

uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

• Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, oraz 

przez okres wynikający z przepisów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

• Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, prawo żądania sprostowania danych, prawo usunięcia 

danych, prawo żądania ograniczenia przetwarzania. 

• Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody dotyczącej numeru telefonu w dowolnym momencie bez wpływu na 

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

• Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. 

Stawki 2, 00-913 Warszawa. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również 

profilowaniu. 

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

• Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do realizacji tego wniosku. 

• Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku. 

 

mailto:iodo@amt24.biz
tel:76

