
 

KARTA USŁUG OS03 Strona 1 z 1 

 

Urząd Miejski w Bukownie, ul. Kolejowa 16, 32-332 Bukowno tel.  +48 (32) 626-18-30, fax. (32) 642-15-44  Sekretariat@um.bukowno.pl 
 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych – wniosek OS-W03 

2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie 
zdrowotne lub społeczne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 
fałszywego oświadczenia." 

3. Potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej. 
4. Oświadczenie, że pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

posiadają aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą  
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012 r. Nr 1137 późn. zm.) oraz spełniają standardy 
techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań 
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).    

5. Potwierdzenie dysponowania bazą transportową o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 ww. uchwały przez przedstawienie tytułu 
prawnego do nieruchomości, na której baza się znajduje (odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy). 

6. Dokument potwierdzający możliwość korzystania z myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów. 
7. Umowa odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewną.  
8. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. 

Opłaty:  

107,00 zł - za wydanie zezwolenia 

Zezwolenie podlega opłacie skarbowej wynikającej z ustawy z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. Nr. 225 poz. 1635 z 2006r. 
z późn zm.) 
 

Przewidywany termin załatwienia sprawy:   Do 30 dni 

Jednostka odpowiedzialna: 

Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa (ŚR) 

Nr pokoju: 23 

Nr telefonu: 626 18 45 

Godziny urzędowania:            poniedziałek                                  8.00 –  16.00 
                                                wtorek, środa, czwartek, piątek    7.00  – 15.00 

Tryb odwoławczy:  

Od decyzji administracyjnej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, 
za pośrednictwem Burmistrza Miasta Bukowno, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2 oraz art. 
129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego). 

Podstawa prawna: 

Art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 391 
z późn. zm.) 

Uwagi: 

Brak uwag 

 
 
 


