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KARTA USŁUGI

Nazwa Sprawy ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W
ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH

I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Stanowisko/ referat/

jednostka organizacyjna
realizująca zadanie

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, Pokój nr 10,
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Podstawa prawna

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. 
U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.);
• Uchwała Rady Gminy Sokolniki nr XXIV/156/09 z dnia 12 listopada 2009r. (Dz. U. z 

2009r. Nr 352 poz. 2881) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 
2017 r. poz. 1257 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1044 z 
późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).

Wymagane dokumenty

• Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 
Sokolniki, 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 za 

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,
◦ dokument potwierdzający posiadanie bazy technicznej i tytułu prawnego do terenu,
◦ dokument potwierdzający prawo do posiadanych środków transportu (kopie dowodów

rejestracyjnych pojazdów) oraz kopie dokumentów potwierdzających ważny przegląd 
techniczny, ubezpieczenie OC,

◦ 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,

◦ określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu 
jej prowadzenia.

• Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o 
braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek 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.

• Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich
odbioru przez stację zlewną.

• Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

W przypadku dostarczenia wymaganych załączników w formie kserokopii – winny być one 
potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Miejsce złożenia
dokumentów

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki (pok. nr 7), 
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Sposób dostarczenia Osobiście.



dokumentów

Opłaty Opłata za wydanie zezwolenia – 107 zł.

Sprawę załatwia i udziela
szczegółowych wyjaśnień

Urząd Gminy Sokolniki, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 98-420 Sokolniki, Pokój nr 10,
tel. 62 78 45 159, fax 62 78 45 194, email: ug@sokolniki.pl, www.sokolniki.pl

Godziny urzędowania

Pn 7:30 - 15:30
Wt 7:30 - 17:00
Śr 7:30 - 15:30
Cz 7:30 - 15:30
Pt 7:30 - 14:00

Termin załatwienia sprawy
W terminie miesiąca od złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu 
dwóch miesięcy.

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Sokolniki w terminie 14 dni od dnia jej dostarczenia.

Uwagi

• Przed podjęciem decyzji w sprawie wydania zezwolenia Wójt Gminy Sokolniki może:
◦ Wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, jednak nie 

krótszym niż 14 dni, brakującej dokumentacji poświadczającej, że przedsiębiorca 
spełnia warunki określone przepisami prawa, wymagane do wykonywania 
działalności objętej zezwoleniem;

◦ Dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie 
zezwolenia w celu sprawdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania 
działalności objętej zezwoleniem

• Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Sokolniki 
wszelkie zmiany danych określonych w zezwoleniu.

• Odmowa wydania zezwolenia, jego zmiana i cofniecie zezwolenia następuje w drodze 
decyzji Wójta Gminy Sokolniki.

• Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
• Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sokolnikach, 

Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/ Sokolniki Nr 74 9256 0004 4200 0114 3000 
0010

Data wytworzenia
informacji, osoba
odpowiedzialna

02.07.2018 r.
Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej, ochrony środowiska i rolnictwa


