
Karta nr OŚ/6 

Urząd Gminy i Miasta Witkowo 
ul. Gnieźnieńska 1, 62-230 Witkowo tel. (61) 477-81-94, fax (61)477-88-55 

KARTA INFORMACYJNA 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA 
ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

1. Podstawa prawna:   

• ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. 
poz.250 ze zm.), 

• uchwała Nr XXX/285/2013 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 27 grudnia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z 2014r. poz. 969 i z 2016r. poz. 7592) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości 
ciekłych, 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 
23 ze zm.). 

2. Wymagane dokumenty:  

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych         
i transporcie nieczystości ciekłych powinien zawierać:  

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. 
2. Załączniki do wniosku: 
1) zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne; oświadczenie, o którym mowa powyżej, 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, 
2) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

3. Opłaty:   

Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia: 107,00 zł. 

4. Termin załatwienia sprawy:  

Do 30 dni, a sprawy szczególnie skomplikowane nie później niż w ciągu dwóch miesięcy. 

5. Jednostka odpowiedzialna:  

Inspektor ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej, tel. (61) 477-81-94 wew. 13, pokój nr 15 (piętro). 

6. Tryb odwoławczy:  

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo  
w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.  

7. Inne informacje:   

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

8. Uwagi:  W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich 
uzupełnienia i złożenia w jednostce odpowiedzialnej za prowadzenie sprawy.  

9. Opracował: Piotr Janowicz 

Sprawdził:  Zastępca Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo 

Zatwierdził:  Burmistrz Gminy i Miasta Witkowo 

Data:  26.01.2017r. 

 



............................................................. 
         (miejscowość, data) 
................................................................... 
        (imię i nazwisko, nazwa firmy) 

 
.................................................................. 
                             (adres) 
 
.................................................................. 
                (nr telefonu kontaktowego) 

 

Burmistrz Gminy i Miasta w Witkowie 
ul. Gnieźnieńska 1 
62-230 Witkowo 

 
 

WNIOSEK 
o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych             

i transporcie nieczystości ciekłych 
 

1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy, 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: 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 

        ...................................... 
        podpis wnioskodawcy 

 

Załączniki: 
- zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 

ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, 
- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez Stację Zlewną,  
- kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych do prowadzenia działalności, 
- dokument potwierdzający prawo do terenu służącego do parkowania pojazdów specjalistycznych, 
- dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości: 107,00 zł (za wydanie zezwolenia). 


