
KARTA USŁUG  

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI

W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Z TERENU GMINY ZIELONKI

Opis usługi:

Na prowadzenie  przez przedsiębiorców działalności  w zakresie opróżniania  zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymagane jest uzyskanie zezwolenia.

Zezwolenia, o którym mowa udziela, w drodze decyzji Wójt Gminy Zielonki. 

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek.

2. Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości  podatkowych i  zaległości  w

płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

3. Dokument  potwierdzający  gotowość  odbioru  nieczystości  ciekłych  przez  stację

zlewną.

4. Kserokopie  dowodów rejestracyjnych pojazdów przeznaczonych do prowadzenia

działalności objętej zezwoleniem z ważnym badaniem technicznym.

5. Dokument  potwierdzający  tytuł  prawny  do  dysponowania  odpowiednią  bazą

transportową, w której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

6. Dokument  potwierdzający  posiadanie  zaplecza  technicznego  zapewniającego

utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie sanitarnym tj.:

 miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych,

 miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych.

7. Dowód wpłaty opłaty skarbowej: 107,00 zł.

Opłaty: 

Zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej z 16 listopada 2006 r., opłata wynosi:

 za przyjęcie zgłoszenia: 107,00 zł,

 za pełnomocnictwo: 17,00 zł. 



Podstawa prawna: 

1. Art.  7  ust.  1  pkt  2,  art.  8  i  9  ustawy z dnia 13 września  1996 r.  o  utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (jt. Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 z późn. zm.) 

2. Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego

(t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.),

3. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  listopada  2002  r.  w  sprawie

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617), 

4. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  14  marca  2012  r.  w  sprawie

szczegółowego  sposobu  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać

przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  w  zakresie  opróżniania

zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości  ciekłych (Dz. U. z 2012 r.,

poz. 299),

5. Uchwała nr XXIII/81/2012 Rady Gminy Zielonki z  dnia 28 grudnia 2012 roku w

sprawie  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o

uzyskanie  zezwolenia  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i

transportu nieczystości ciekłych,

6. Art. 4 (załącznik do ustawy część III pkt 42 i część IV) ustawy z dnia 16 listopada

2006 r. o opłacie skarbowej (jt. Dz. U. z 2021 r., poz. 1923 z późn. zm.).

Czas realizacji:

Wydanie decyzji administracyjnej następuje niezwłocznie, najpóźniej w terminie miesiąca

od  daty  wpływu wniosku.  Organ  administracji  publicznej,  przed wydaniem zezwolenia,

może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające. 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd  Gminy  Zielonki  ul.  Krakowskie  Przedmieście  116,  32-087  Zielonki  –  dziennik

podawczy.

Dodatkowe informacje Referat Niskiej Emisji i Odpadów budynek III nr tel. (12) 285-08-50

wew. 311, 312. 

Godziny urzędowania:

poniedziałek 9:15 – 16:45

wtorek, środa, piątek 8:00 – 15:30

czwartek – dzień wewnętrzny

Tryb odwoławczy:



Odwołanie  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w  Krakowie za

pośrednictwem Wójta Gminy Zielonki, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. 


