
 

.............................................................                   Jemielnica, dnia ………………………………. 
(imię i nazwisko lub nazwa wnioskodawcy) 

 

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

 

.............................................................                            Urząd Gminy Jemielnica 

         ul. Strzelecka 67 
 ............................................................. 

adres zamieszkania 

 

............................................................. 
nr telefonu  

 

Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych 

 

  

1. Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy 

 

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

 

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

 

2. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 

 

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

 

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

 

3. Numer identyfikacji podatkowej NIP 

 

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

 

4. Określenie przedmiotu i obszaru działalności 

 

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

 

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

 

 

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

działalności objętej wnioskiem – (prosimy dołączyć kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów) 

 

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

 

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

 

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

 



6. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług 

w zakresie działalności objętej wnioskiem 

 

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

 

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

 

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

 

7. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu 

działalności 

 

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

 

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

 

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

 

 

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

prowadzenia 

 

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

 

 

............................................... 
         (podpis i pieczątka wnioskodawcy) 

 

Pouczenie 
1. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo 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.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.  

2. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną. 

3. Należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107 zł – wysokość opłaty została określona 

w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dział III pkt. 42 zał. do ustawy) (Dz. U. 2021 r. 

poz. 1923). 

4. Uchwała Rady Gminy  w Jemielnicy  Nr XXVI/180/17 z dnia 28.03.2017 r. w sprawie wymagań jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Jemielnica (Dz. 

Urz. Województwa Opolskiego  poz. 958 z 2017 r.) określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych.  
 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 



Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 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.) informuję, że: 

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA 
Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Jemielnica z siedzibą w Urzędzie Gminy 

Jemielnica pod adresem  ul. Strzelecka 67; 47-133 Jemielnica.  

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email ug@jemielnica.pl bądź pod wskazanym adresem 

siedziby. 
 

DANE KONTAKTOW INSPEKTORA OCHRONY DANYCH 
Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się: 

• pisemnie – iod@bodo24.pl 
 

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego 

na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego  w związku z wszczęciem postepowania administracyjnego na wniosek strony w 

sprawie podziału nieruchomości. 
 

WYMOGI I KONSEKWENCJE 

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich 

podania.  
 

INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 

• Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721; 

• właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania 

dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa; 

• podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie 

oraz prawne na rzecz Urzędu; 
 

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następnie przez okres 

wynikający z zasad określonych w Rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych. 
 

PRAWA OSÓB FIZYCZNYCH 

Przysługujące prawa: 

• prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych 

osobowych; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych 

osobowych; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu 

przetwarzania i zgodności z prawem; 

• w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze 

szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą; 

• jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to prawo 

do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji; 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe 

znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl. 

 


