KARTA INFORMACYJNA
Zezwolenie na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

GMINA
BIAŁE BŁOTA

Organ właściwy: Wójt Gminy Białe Błota
Stanowisko odpowiedzialne: stanowisko ds. ochrony środowiska – OŚ1
Organ odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bydgoszczy
Konto: Gmina Białe Błota
BANK SPÓŁDZIELCZY Oddział Białe Błota 74 8142 1020 0000 3098 2000 0001
NIP: 554-28-41-796

Podstawa prawna: art. 7, ust. 1 pkt 2, ust. 6, art. 8a, art. 9 ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.
250 ze zm.), ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, Uchwała Nr
RGK.0007.164.2012 z dnia 20 grudnia 2012 Rady Gminy Białe Błota,
oraz art.104 KPA.

I. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek – w załączeniu
2. Załączniki:
 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.
 Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Uchwale RGK.0007.164.2012
Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych.
 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do rejestru
handlowego sądu – oryginał do wglądu.
 Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów
wykorzystywanych do transportu nieczystości ciekłych, z ważnym przeglądem
technicznym .
 Oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi objęte
wnioskiem, spełniają wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617).
 Dokumentacja fotograficzna pojazdów wykorzystywanych do transportu nieczystości
ciekłych z widocznym logo lub nazwą firmy.
 Dokumenty, potwierdzające gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację
zlewną.
 Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

3. Do wglądu:
 Dokumenty wymagające poświadczenia „za zgodność z oryginałem”.

II. OPŁATY:
Opłata skarbowa:
 za wydaną decyzję - 107 zł

III. TERMIN ODPOWIEDZI:
Do 30 dni .

IV. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Gminy Białe Błota, ul. Szubińska 7, 86-005 Białe Błota

V. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy
za pośrednictwem Wójta Gminy Białe Błota w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

VI. UWAGI:
Kopie dokumentów, załączane do wniosku należy przygotować wcześniej przedkładając
ich oryginały podinspektorowi ds. ochrony środowiska w pokoju nr 10 Referatu Ochrony
Środowiska.
Dokumenty poświadczające prowadzoną działalność gospodarczą muszą być aktualne,
tzn. poświadczenie z 3 ostatnich miesięcy.
Wniosek należy złożyć w sekretariacie lub biurze obsługi klienta Urzędu Gminy.

Opracował: M. Kobus – OŚ.1

Zaopiniował: Kierownik
Referatu Ochrony Środowiska - KOŚ

Zatwierdził:
Wójt Gminy Białe Błota

Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych

Białe Błota, dn. ...................................
Nazwisko, imię/nazwa firmy....................................
…....................................................................
Adres ...............................................................
......................................................................
Telefon.............................................................
e-mail..............................................................

URZĄD GMINY BIAŁE BŁOTA
ul. Szubińska 7

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych*
Proszę o wydanie zezwolenia na
............................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
Działalność powyższa prowadzona będzie na terenie
......................................................................................................
1. Dane dotyczące podmiotu ubiegającego się o zezwolenie:
Nazwa firmy .............................................................................................
Adres
................................................................................................................
........................................................................................................
................................................................................................................
(NIP)

(REGON)

2. Określenie środków technicznych, jakie wykorzystywane będą do działalności objętych
wnioskiem:
a/. środki transportu:
Liczba .......................................................................................................
Rodzaj........................................................................................................
...............................................................................................................
b/. Inne urządzenia wykorzystywane do działalności objętej wnioskiem:
................................................................................................................
.................................................................................................
3. Opis stosowanych technologii przy świadczeniu usług objętych wnioskiem
…..............................................................................................................
......................................................................................................
4. Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej w trakcie
działalności i po jej zakończeniu
................................................................................................................
................................................................................................................
5. Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem i zamierzonego czasu jej
trwania
….........................................................................................................
Załączniki:
1.Dokument poświadczający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną:
……............................................................................................................
 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.
 Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w Uchwale RGK.0007.164.2012
Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych.
 Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do rejestru
handlowego sądu – oryginał do wglądu.
 Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dowodów rejestracyjnych pojazdów
wykorzystywanych do transportu nieczystości ciekłych, z ważnym przeglądem
technicznym .

 Oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi objęte
wnioskiem, spełniają wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz.1617).
 Dokumentacja fotograficzna pojazdów wykorzystywanych do transportu nieczystości
ciekłych z widocznym logo lub nazwą firmy.
 Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.

......................................................
(podpis wnioskodawcy)

107 zł – na konto Gminy Białe Błota Bank Spółdzielczy 74 81421020 0000 3098 20000 0001

Białe Błota, dnia …...................

OŚWIADCZENIE

Ja,
niżej
…..........................................................................................................................

podpisany/a

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

zamieszkały/a
…....................................................................................................................................
(adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

oświadczam,

że

zapoznałem/łam

się

z

wymaganiami

określonymi

w

uchwale

RGK.0007.164.2012 Rady Gminy Białe Błota z dnia 20 grudnia 2012 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
Jednocześnie oświadczam, że spełniam powyższe wymagania.
Oświadczam również, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi objęte
wnioskiem, spełniają wymagania techniczne, określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz. U. Nr 193, poz.1617).
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

….......................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

Białe Błota, dnia …......................

OŚWIADCZENIE

Ja,
niżej
…..........................................................................................................................

podpisany/a

(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie)

zamieszkały/a
…....................................................................................................................................
(adres zamieszkania osoby składającej oświadczenie)

oświadczam, że nie posiadam zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.
Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

….......................................................
(czytelny podpis osoby składającej oświadczenie)

