
Brzeźnio , dnia .................................

....................................................
     /pieczątka wnioskodawcy/

                                                                                             Wójt Gminy Brze źnio

                                  
W N I O S E K

o wydanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych 
oraz opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

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:

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

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

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

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

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

4. Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług
w zakresie działalności objętej wnioskiem:
 

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

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

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

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

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

5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem ..............................................................

oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia ............................................................................................

6.  Proponowane  zabiegi  z  zakresu  ochrony  środowiska  i  ochrony  sanitarnej  planowane  po
zakończeniu działalności:
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

...................................................................................................................................................................
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7. *      Rodzaj odpadów komunalnych1 odbieranych od właścicieli nieruchomości:

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

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

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

8  .*  Sposób  realizacji  obowiązku   ograniczenia  masy  odpadów  ulegających   biodegradacji
składowanych na składowisku odpadów:
………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

9.  *    Informacja  dotycząca  prowadzenia  przez  wnioskującego  sortowania  lub  kompostowania
odpadów w instalacjach, do których ma tytuł prawny z zastrzeŜeniem art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach /Dz.U. Nr 62, poz. 628 ze zm./:

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

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

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

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

                                                                                                            /podpis wnioskodawcy/

Załączone  dokumenty:
1) Aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych.
2) Aktualne zaświadczenie o braku zaległości w opłacaniu składek ZUS.
3) Aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej bądź Krajowego Rejestru Sądowego.
4) Dokument  potwierdzający  gotowość  przyjęcia  n/w  odpadów  i  /lub/  nieczystości  ciekłych

przez  prowadzących instalacje uwzględnione w Wojewódzkim planie gospodarki odpadami sporządzo-
nym dla województwa Łódzkiego
- zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości  z sortowania  /nienadających się  do odzysku
lub unieszkodliwiania w sposób inny aniŜeli składowanie/  *
-  wyselekcjonowanych frakcji odpadowych * 
-  nieczystości płynnych. 

5)  Oświadczenie o:
-  gotowości do odbierania odpadów gromadzonych selektywnie, w tym powstających  w gospodarstwach
domowych odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów z
remontów, *
- gotowości zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych i /lub/  nieczystości ciekłych z kaŜdej nieru-
chomości połoŜonej na terenie gminy,
-  oznakowaniu taboru samochodowego i innego sprzętu specjalistycznego  w sposób  umoŜliwiający
identyfikację świadczącego usługi,
- zapewnienie mycia i dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami. *

6) Wykaz odbieranych odpadów komunalnych *.
7) Pozwolenie na transport odpadów i /lub/ nieczystości ciekłych.

* - nie dotyczy wniosku o odbiór i transport nieczystości ciekłych

1 W pkt 6 wniosku naleŜy ująć odpady wg klasyfikacji przedstawionej w rozporządzeniu Ministra Środowiska  z
dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów / Dz.U. Nr 112, poz.1206/ - grupa 20 oraz podgrupa 20
01 w związku z § 4 ust. 6 rozporządzenia.
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