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Zezwolenie / zmiana zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych
MIEJSCE ZAŁATWIANIA SPRAWY- JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
Urząd Gminy Biskupice
Tomaszkowice 455
32 -020 Wieliczka
Referat Planowania Przestrzennego, Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami
i Ochrony Środowiska
Stanowisko ds. ochrony środowiska
tel. 12 289 87
I piętro (pok.12)
Godziny przyjęć:
poniedziałek 9. 00 – 17. 00
wtorek - piątek 7. 30 – 15. 30

WYMAGANE DOKUMENTY
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości
zawierający informacje zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
1. imię i nazwisko lub nazwę 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. proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane
po zakończeniu działalności,
6. określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu
jej prowadzenia.
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Załączniki:
1. zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości
w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
2. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi
przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki
bezodpływowe i wykonywany transport nieczystości ciekłych,
3. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem,
stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczne, na terenie
którego będą garażowane pojazdy asenizacyjne,
4. kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania
techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia
działalności objętej wnioskiem,
5. dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną,
6. kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej.
OPŁATY
Przy składaniu wniosku należy załączyć dowód opłaty skarbowej:
 za wydanie zezwolenia w wysokości 107,00 zł,
 za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii w wysokości 17,00 zł (z opłaty zwolnione są
pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo
gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).
Opłatę dokonuje się w kasie lub na konto Urzędu Gminy Biskupice Nr 41 8619 0006 0010
02000 31310016.
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Decyzję w przedmiotowej sprawie organ wydaje w ciągu miesiąca, a w przypadkach
szczególnie skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.
TRYB ODWOŁAWCZY
Przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie za
pośrednictwem Wójta Gminy Biskupice. Dokumenty składa się w Urzędze Gminy w terminie
14 dni od daty otrzymania decyzji.
INFORMACJE DODATKOWE
Podanie we wniosku numeru telefonu oraz godzin, w których można uzyskać kontakt
z wnioskodawcą może znacznie skrócić termin załatwienia sprawy.
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany
do ich uzupełnienia.
Uwaga! Dokumenty urzędowe należy składać w oryginale, kserokopii potwierdzonej za
zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał.
PODSTAWA PRAWNA
 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
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 Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej
 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
 Uchwała Nr XXVIII/196/16 Rady Gminy Biskupice z dnia 12 września 2016roku
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy
Biskupice.
Opracował:

Sprawdził:

Zatwierdził:

Data:

Data:

Data:

Podpis:

Podpis:

Podpis:
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