Karta Usług
Nazwa usługi:
Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Nazwa Wydziału: Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska
Numer pokoju: 102
Godziny przyjmowania wniosków: w godzinach pracy urzędu od 8:00 do
16:00
Numer telefonu: (071) 798 21 53
e-mail: p.kasina@um.olesnica.pl
Podstawa prawna:


art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.)



Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn.zm.),



Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1000 z późn.zm.),



Uchwała Nr XXXIV/266/2013 Rady Miasta Oleśnicy z dnia 27 czerwca 2013
r. 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 miasta Oleśnicy (Dz. Urz. Województwa Dolnośląskiego
poz. 4208 z dnia 9 lipca 2013 r.)

Wymagane dokumenty:
- Wniosek o udzielenie zezwolenia, który powinien zawierać:


imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby
przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer
identyfikacji podatkowej (NIP),



określenie przedmiotu i obszaru działalności,



określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o
zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,



informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania
przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,



proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej
planowane po zakończeniu działalności,



określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz
zamierzonego czasu jej prowadzenia,

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:


zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu
składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,



dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia– 107 zł,



kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,



tytuł prawny do bazy transportowej,



dokumenty poświadczające, że pojazdy spełniają wymagania dla pojazdów
asenizacyjnych,



dokumenty poświadczające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez
stację zlewną.

Opłaty: opłata skarbowa w wysokości 107,00zł - uiszcza się na rachunek
bankowy Gminy Miasta Oleśnicy nr 44 9584 0008 2001 00000055 0021
Termin załatwienia sprawy: do 30 dni
Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze we Wrocławiu za
pośrednictwem Burmistrza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Pozostałe informacje:
Wniosek składa się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.
Złożenie wypełnionego wniosku w postaci papierowej odbywa się w drodze
złożenia w siedzibie organu (Punkt Informacyjny Urzędu Miasta Oleśnicy) i
podpisanego własnoręcznie przez wnioskodawcę bądź osobę działającą w imieniu
wnioskodawcy na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
Wniosek w postaci elektronicznej, opatrzony bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego
certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, należy
przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

