
                             ……………………………………. 
                 (miejscowość, data) 
 
......................................................... 
(imię i nazwisko / nazwa przedsiębiorcy) 
 
......................................................... 
                      (adres) 
 
......................................................... 
       (telefon kontaktowy) 
 
......................................................... 
  (NIP) 
 
       Burmistrz 
       Gminy i Miasta Lwówek Śląski 
       Al. Wojska Polskiego 25A 
       59-600 Lwówek Śląski 
 
 

WNIOSEK 
 

o zmianę zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski 

 
Na podstawie art. 8a ust. ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) wnoszę o wydanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy i miasta Lwówek Śląski. 

 

1. Dane o wniosku, miejsce i data złożenia 

Rodzaj wniosku Miejsce i data złożenia wniosku 
(Wypełnia Urząd) 

Wniosek o zmianę zezwolenia – data powstania 
zmiany (RRRR.MM.DD) 
 
 

 

 

2. Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy : 

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

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

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

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

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) : 

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

4. Zmiana danych w zezwoleniu 



Zapis dotychczasowy Zapis po zmianach 

  

  

  

  

 
 5. Imię i nazwisko, pełniona funkcja, data, podpis osoby uprawnionej do reprezentowania 
     podmiotu 1) 

Imię i Nazwisko 
 

Podpis 

Data 
 

 
1) W przypadku pełnomocnika należy dostarczyć oryginał pełnomocnictwa wraz z opłatą skarbową 

 

 

 

Załączniki : 

1. Wnioskodawcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki 

    i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną 

    zmianą. 
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej: 

2.1. W wysokości 107,00 zł zgodnie z art.4 zał. cz. III ust. 42 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o 
opłacie skarbowej ( tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 1827 ze zm.). Obowiązek wniesienia opłaty 
skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

2.2. W wysokości 50% stawki określonej od zezwolenia za zmianę wydanego zezwolenia (przedłużenie 
terminu ważności wydanego zezwolenia). 

2.3. W wysokości 17,00 zł – za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub 
prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury). 

2.4. Opłatę skarbową można wpłacić w kasie Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski lub na konto 
Gminy i Miasta Lwówek Śląski nr PKO BP S.A. 47 1020 2137 0000 9002 0134 9109. 

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 
 
 
 
 
 


