
 

WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE 
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI  

CIEKŁYCH 

   

WYMAGANE DOKUMENTY I MIEJSCE ICH SKŁADANIA 

Pisemny wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający: 

-   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 

Załączniki do wniosku: 

− Dokument potwierdzający tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana 
jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów.  

− Dokumenty rejestracyjne pojazdów asenizacyjnych z aktualnymi badaniami technicznymi oraz 
dokumenty potwierdzające, że pojazdy asenizacyjne spełniają wymagania o których mowa w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) 
− W przypadku dysponowania pojazdem, zarejestrowanym na podmiot inny niż wnioskodawca 

dokument poświadczający prawo do dysponowania sprzętem samochodowym (np. umowa 
leasingu, umowa użyczenia, dzierżawy itp.).  

− Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.   
− Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych oraz braku zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczanie zdrowotne lub społeczne. Ww. oświadczenie 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. 

− Aktualna kopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS (nie 
jest obowiązkowe). 

− Dowód wniesienia opłaty skarbowej wysokości 107 zł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej 

powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia. 

− Dokumentacja zdjęciowa posiadanego sprzętu (na zdjęciach powinien być widoczny adres i nazwa 

lub „logo” przedsiębiorcy umieszczone na nadwoziach pojazdów), 

 

OPŁATY 

Opłata skarbowa 

 od udzielenia zezwolenia - 107 zł,   

 od zmiany zezwolenia - 53,50 zł.  

Opłatę skarbową należy wnieść z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty, tj. z chwilą złożenia 



wniosku. 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY PRZEZ URZĄD 

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy. 

SPOSÓB ODWOŁANIA 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem 

Wójta Gminy Golub-Dobrzyń w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. 

PODSTAWA PRAWNA 

 Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 

z 2012 r., poz. 391, 951 z późn. zm.);  

 Uchwała nr XXXVI/162/2013 z dnia 17 maja 2013 r. Rady Gminy Golub-Dobrzyń w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych  

 Uchwała nr XLIII/190/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Golub-Dobrzyń; 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 

2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617);  

 

SPRAWĘ 
ZAŁATWIA 

   
Referat Gospodarki Komunalnej Urząd Gminy Golub-Dobrzyń pok. nr 2  

 


