Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 40/2006/IV
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 13 kwietnia 2006 roku

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
płynnych
•

imię i nazwisko lub nazwa firmy przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie

•

adres zamieszkania lub siedziby firmy przedsiębiorcy ubiegającego się zezwolenie

•

numer identyfikacji podatkowej przedsiębiorcy

•

określenie przedmiotu działalności objętej zezwoleniem

•

określenie obszaru działalności objętej zezwoleniem

•

określenie środków technicznych/pojazdów specjalistycznych,środków
transportu,urządzeń,bazy transportowej/jakimi dysponuje ubiegający się o
zezwolenie

•

określenie technologii przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług
objętych zezwoleniem

•

określenie proponowanych zabiegów z zakresu ochrony środowiska i ochrony
sanitarnej przewidzianych po zakończeniu działalności

•

określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego
czasu jej prowadzenia

i

WYKAZ ZAŁ ĄCZNI KÓW
Zał.nr1
Wykaz środków technicznych/pojazdów specjalistycznych,środków transportu,
urządzeń,bazy transportowej/ wraz z opisem ./wzór nr1/
Zał.nr2
Oryginały dokumentów rejestracyjnych pojazdów specjalistycznych i środków transportu
przeznaczonych do prowadzenia działalności

Zał.nr3
Oryginały dokumentów potwierdzających gotowość przyjęcia nieczystości płynnych przez
stację zlewną
Zał.nr4
Zaświadczenia o braku zalegania przez przedsiębiorcę w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne oraz należności podatkowych.
Zał.nr5
Kserokopia dokumentu potwierdzającego,że przedsiębiorca jest uprawniony do
występowania w obrocie prawnym
Zał.nr6
Oświadczenie przedsiębiorcy w sprawie zaprzeczenia lub potwierdzenia faktów.
/wzór nr2/

Imię i nazwisko lub nazwa firmy
Adres
W Z Ó R NR 1

•

nazwa pojazdu

•

nazwa środka transportu

•

marka pojazdu

•

typ pojazdu

•

rok produkcji pojazdu

•

nr nadwozia

•

pojemność technologiczna

•

miejsce postoju pojazdu,środka transportu
/INDYWIDUALNIE DLA KAŻDEGO POJAZDU/

Podpis
Pabianice dn.
..........................................

Imię i nazwisko lub nazwa firmy
Adres
WZÓR NR2

Oświadczenie
Niniejszym oświadczam,iż wg stanu prawnego na dzień.....................
- nie posiadam prawomocnego skazującego wyroku /za ost.5 lat/ za nielegalny
zrzut nieczystości płynnych
- nie posiadam prawomocnego wykluczenia z udzialu w procedurach o
udzielenie zamówienia publicznego
- nie posiadam prawomocnej decyzji /za ost. 5 lat/ UOKiK nakazujących
zaprzestanie procesów zmierzających do ograniczenia konkurencji
-

kierowana prze ze mnie firma nie jest w stanie upadłości ani likwidacji

Podpis
Pabianice,dn.
.........................................

