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

Sprawę załatwia:
Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Ochrony Środowiska i Rolnictwa (Budynek B, pokój nr 19, tel.
68 410 9777, 68 410 9777). Wniosek należy złożyć z kompletem dokumentów w Biurze Obsługi
Interesanta.

Dokumenty od wnioskodawcy:
- wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych;
- zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, albo;
- oświadczenie o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne według załączonego wzoru- załącznik nr 1 do wniosku;
- oświadczenie o spełnieniu wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na
terenie gminy Krosno Odrzańskie, wynikających z § 2 ust. 1 i 2 uchwały nr XXXIX/303/13 Rady Miejskiej
w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2013 r.- załącznik nr 2 do wniosku;
- kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne
środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem;
- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
- oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk
potwierdzający dokonanie operacji bankowej;
- dokument potwierdzający możliwość wykonywania napraw i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji
pojazdów asenizacyjny (w przypadku gdy przedsiębiorca nie posiada bazy transportowej lub baza nie
spełnia wymagań).

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja
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Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od daty wpłynięcia wniosku do Urzędu.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za
pośrednictwem Burmistrza Krosna Odrzańskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Opłata skarbowa:
Opłata skarbowa od zezwolenia wynosi 107 zł (część III ust. 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej – t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).
Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2015 r.
poz. 250);
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783 ze zm.).

Druk wniosku do pobrania również na stronie www.czyste.krosnoodrzanskie.pl
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