
Warunki udzielania zezwoleń w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych lub

osadników w instalacjach przydomowych
oczyszczalni ścieków transportu nieczystości

ciekłych na terenie Gminy Nielisz.

Przedmiotowe zezwolenie wydawane jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy  z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 
2022 r. poz. 2519 t.j.).

Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

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

2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;

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

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

5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska  i ochrony sanitarnej 
planowane po zakończeniu działalności;

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

Wymagane dokumenty i miejsce składania:

Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć:

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości 
w płaceniu składek na ubezpieczenie  społeczne lub zdrowotne z klauzulą 
następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej a za złożenie 
fałszywego oświadczenia”.

2. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje
zlewną.

3. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.
4. Dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych  do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych  i transportu nieczystości ciekłych  spełniające wymagania 



zawarte  w rozporządzeniu  ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz.U. Nr 193, poz.1617)   

5. kserokopia dokumentu  potwierdzającego  tytuł  prawny  do  miejsca   
garażowania  ww pojazdów  - baza transportowa

 

Dokumenty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Nieliszu  p. nr 16  (od 
poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00)lub w sekretariacie urzędu.

Opłaty;
Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 2142 ) obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje od wydania zezwolenia 
(pozwolenia, koncesji) – z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 
wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości – 107,00 zł.

Opłata jest wnoszona na rachunek bankowy Gminy Nielisz :  Bank Spółdzielczy w

Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim : rachunku: 37 9628 0007 2001 0000 0013 3001

Podstawa prawna;
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2022 r. poz.2519 t.j.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299).

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

UCHWAŁA NR XV/71/12 RADY GMINY NIELISZ z dnia 28 lutego 2012r. w 
sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych  na terenie Gminy Nielisz

Zezwolenia udziela się w drodze decyzji na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.
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