Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych.
Jednostka prowadząca sprawę: - Urząd Gminy w Witoni, Referat ds. Ochrony Środowiska
pok. 7, tel. 24 356 47 07
Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada
2002r. w sprawie wymagań pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617). Uchwała
Nr XXVI/145/13 Rady Gminy Witonia z dnia 31 stycznia 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

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o wydanie zezwolenia, który winien zawierać:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
ubiegającego się o zezwolenie oraz jego nr identyfikacji podatkowej NIP,
- kserokopia zgłoszenia rejestracyjnego podmiotu w zakresie usuwania nieczystości ciekłych,
- określenie podmiotu i obszaru działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na
prowadzenie działalności objętej wnioskiem (załączyć wykaz sprzętu i środków
technicznych, oraz ksero dowodów rejestracyjnych)
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem.

2. przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bez odpływowych i
transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną
(ksero umowy na odbiór nieczystości płynnych przez zlewnię),
3. aktualny (tj. wydany lub potwierdzony na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku) odpis z
właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zgodnej z
zakresem działalności objętej wnioskiem,
4. dokument potwierdzający prawo własności do gruntu, gdzie jest zaplecze techniczne (akt
notarialny),

5. aktualne zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące od daty złożenia
wniosku) albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań z obowiązkiem zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”,
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące
wymagania:
I. Wymagania odnośnie wyposażenia technicznego:
1) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bez-odpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać prawo do
dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi do usuwania i transportu nieczystości
ciekłych, spełniającymi wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym;
2) pojazdy powinny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z
2002 r. Nr 193, poz. 1617);
3) pojazdy powinny być trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, nazwą firmy oraz
danymi adresowymi i numerem telefonu przedsiębiorcy;
4) pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc zanieczyszczonych
podczas wykonywania usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych;
5) liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów muszą zapewnić ciągłość
usług świadczonych w ww. zakresie.
II. Wymagania dotyczące bazy transportowej:
1) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bez-odpływowych i transportu nieczystości ciekłych musi wykazać się posiadaniem
prawa do dysponowania terenem, na którym mają być garażowane środki transportu przewidziane do
świadczenia usług objętych zezwoleniem;

2) baza transportowa powinna być urządzona na terenie utwardzonym i ogrodzonym, z możliwością
odprowadzenia wód opadowych oraz dostosowana do wykonywania obsługi sanitarnej (mycie oraz
dezynfekcja) pojazdów asenizacyjnych;
3) baza powinna spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpożarowych oraz sanitarnych i ochrony środowiska.
III. Wymagania odnośnie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi
usługami:
1) mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych służących do opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny odbywać się zgodnie z wymogami § 10
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
2) w przypadku braku możliwości wykonania obsługi sanitarnej (mycie i dezynfekcja pojazdów
asenizacyjnych) na terenie bazy transportowej, przedsiębiorca zobowiązany jest dysponować
dokumentacją (rachunki, faktury VAT) potwierdzającą prawo do wykonywania tego typu zabiegów
sanitarnych w miejscach do tego przeznaczonych, należących do innych podmiotów;
3) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia
mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu;
4) miejsca zanieczyszczone nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być niezwłocznie uporządkowane i
zdezynfekowane.
IV. Warunki odnośnie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:
1) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych powinien posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości
ciekłych przez podmiot użytkujący stacje zlewne lub oczyszczalnię ścieków;
2) kopię powyższego dokumentu przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć do wniosku o wydanie
przedmiotowego zezwolenia, który powinien być sporządzony zgodnie z wymaganiami art. 8 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z dnia 11 kwietnia
2012 r. poz. 391).
V. Inne wymagania wynikające z odrębnych przepisów:
1. prowadzić działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z wpisem do ewidencji działalności gospodarczej lub
Krajowego Rejestru Sądowego;
2. świadczyć usługi odbioru nieczystości ciekłych na podstawie pisemnej umowy i na warunkach w
niej określonych, zawartej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości. Przedsiębiorca

zobowiązany jest do wystawienia dowodów potwierdzających płacenie za usługi usuwania
nieczystości;
Opłaty: - opłata skarbowa w wysokości – 107,00 zł – wg ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zmianami – część III „Wydawanie
zezwolenia” pkt 41 i 42)
Termin i sposób załatwienia sprawy: Niezwłocznie – nie później niż w terminie 30 dni od złożenia
wymaganych dokumentów.
Tryb odwołania: Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie, do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Witonia.
Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

