
Wniosek do Burmistrza Miasta Mława 

o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych na terenie  miasta Mława 

 

1. Imię i nazwisko lub nazwa firmy; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

2. Adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, 

oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Określenie przedmiotu i obszaru działalności; 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie 

na prowadzenie działalności objętej wnioskiem; 

 

a) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług (podać typ samochodów, ich 

markę, nr rejestracyjny, formę władania, sposób oznakowania pojazdów): 

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

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

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

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

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

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

b) baza transportowa i jej wyposażenie techniczno-biurowe (podać lokalizację i opis 

terenu, wskazanie zaplecza techniczno-biurowego, podać miejsca garażowania pojazdów 

asenizacyjnych, miejsca mycia i dezynfekcji pojazdów, miejsce bieżącej konserwacji  

i napraw pojazdów asenizacyjnych): 

……………………………………………………………………………………………… 

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

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

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. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego 

czasu jej prowadzenia; 

 

Termin podjęcia: …………………………………………………………………………… 

 

Czas prowadzenia działalności: ……………………………………………………………. 

 

8. Określenie stacji zlewnej:  

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

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

 

Do  wniosku przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć następujące dokumenty:  

 

 Dokument potwierdzający gotowość odbioru  nieczystości ciekłych przez stację zlewną, 

  w przypadku spółki cywilnej-umowa spółki, 

 oświadczenie o spełnieniu warunków określonych Uchwałą Nr XXIV/342/2021, Rady  

Miasta Mława z dnia 26 stycznia 2021r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mława bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta Mława, 

 dokumentowanie prawa do dysponowania pojazdami ( np. dowód rejestracyjny), 

 udokumentowanie, że pojazd spełnia wymogi pojazdów asenizacyjnych i posiada aktualne 

badanie techniczne, 

 umowa zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym myjnię i stację dezynfekcji pojazdów 

przeznaczonych do transportu nieczystości ciekłych, jeżeli baza transportowa nie jest 

wyposażona w stanowisko do mycia i dezynfekcji pojazdów, 

 dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której znajduje  

się baza transportowa, 

 opis techniczny bazy transportowej tj. położenia, nawierzchni i systemu odwadniania, 

 zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek  

na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych 

i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne 

(składający oświadczenie obowiązany jest do zawarcia w nim klauzuli o treści: „Jestem 

świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”) 

 oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty 

jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej. 

 
Realizując obowiązek informacyjny wynikający z zapisu 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), wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie  

i przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta Mława z siedzibą przy  

ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława w związku z załatwieniem sprawy. 

Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/ny, iż: 

 

1. Administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mława z siedzibą Urząd Miasta w Mławie - ul. Stary Rynek 19  

06-500 Mława, e-mail: info@mlawa.pl, Tel.23/6543382 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie  

z art. 6.1 c RODO, w celu realizowania zadań w zakresie rozpatrzenia  wniosku na prowadzenie działalności na  opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie  miasta Mława wynikających z  ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2020r. poz. 1439 z późn. zm).  

3. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie instytucjom i organom do tego uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu skreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kategorią 

archiwalną.  

5. W zakresie swoich danych osobowych mam prawo żądania dostępu do danych i ich sprostowania. 

6. Każda osoba ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli uzna, że przetwarzanie jej danych 

osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami. 

7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania. Konsekwencją niepodania 

danych osobowych będzie odmowa wykonania wnioskowanej czynności administracyjnej. 

8. Informacje kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Mława e-mail:.iod@mlawa.pl 

 

 

 

 

 

Mława, dnia…………………………………..                                                 ……………………………………………………….. 

                                                                                                                        (Czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@mlawa.pl

