
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

 

Podstawa prawna 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) 

 

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Miejski w Poddębicach, Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska, II piętro, pok. 210, od 

poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600, nr tel. 43 678 25 80 wew. 744, 704 

 

Opłaty 

Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej: 

• od udzielenia zezwolenia – 107,00 zł; 

• od zmiany zezwolenia 53,50 zł; 

• od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 

odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł. 

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy: Urzędu Miejskiego w Poddębicach, Bank 

Spółdzielczy w Poddębicach 87 9263 0000 0000 0013 2000 0005. 

 

Termin i sposób załatwienia sprawy 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia 

złożenia wniosku wraz z załącznikami. 

 

Tryb odwoławczy 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem 

Burmistrza Poddębic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



……………………………………….. 
(miejscowość, data) 

………………………………. 
(imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy) 

 

………………………………. 
(adres zamieszkania lub adres siedziby przedsiębiorcy) 

 

………………………………. 
(NIP przedsiębiorcy) 

 

……………………………….    Burmistrz Poddębic 
(nr telefonu) 

 

 

WNIOSEK 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

1. Określenie przedmiotu i obszaru działalności 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 

działalności objętej wnioskiem 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tabor specjalistyczny 
Samochody 

(podać typ i markę) 

Przeznaczenie Ładowność 

(pojemność) 

Rok produkcji Forma władania 

     

     

 

Inne urządzenia techniczne i sprzęt specjalistyczny (np. do mycia pojazdów oraz do ich dezynfekcji) 
Urządzenie  

(podać typ i 

producenta) 

Ilość Funkcja 

(przeznaczenie) 

Rok produkcji Forma władania 

     

     

 

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 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

7. Wykaz stacji zlewnych, do których będą przekazywane nieczystości ciekłe oraz sposób 

udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Załączniki: 

1. Aktualna kopia (tj. wydana lub potwierdzona na okres 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) 

odpisu z właściwego rejestru lub kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności 

gospodarczej. 

2. Zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP. 

3. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie 

jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

4. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną 

(tj. podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie). 

5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której 

zlokalizowana jest baza transportowa. 

6. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi 

przeznaczonymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych, spełniającymi wymagania techniczne oraz sanitarne określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. 

7. Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi. 

8. W przypadku braku możliwości wykonania mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych 

na terenie bazy transportowej, dokument potwierdzający możliwość wykonania tego typu 

zabiegów sanitarnych w miejscach do tego przeznaczonych, należących do innych 

podmiotów. 

9. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

10. Pełnomocnictwo jeżeli zostało udzielone. 

 

 

 

 

…………………………………….. 
(podpis Wnioskodawcy) 

 


