
Decyzje zezwalające na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia, który na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powinien zawierać: 

 

a) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego  

się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP); 

b) określenie przedmiotu i obszaru działalności; 

c) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 

działalności objętej wnioskiem; 

d) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu 

usług w zakresie działalności objętej wnioskiem; 

e) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po 

zakończeniu działalności; 

f) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

prowadzenia. 

 

2. Zgodnie z art. 2a ww. ustawy przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich 

odbioru przez stację zlewną. 

 

3. Rada Gminy w Kunicach, na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ustaliła wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Kunice działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj.Doln.  

z 2015r., poz. 2105), więc przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia powinien spełniać 

określone w uchwale wymagania. 

 

Opłaty: 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej opłata za wydanie zezwolenia wynosi – 

107 zł. 

Opłatę wnosi się bezpośrednio na konto Urzędu Gminy w Kunicach 59-216 Kunice,  

ul. Gwarna 1 o numerze 70 8649 1028 2001 0000 0228 0004 lub w kasie Urzędu. 

 



 

Miejsce załatwiania sprawy: 

 

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy w Kunicach – pokój numer 12 – sekretariat w godzinach 

urzędowania. Załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później 

niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od 

dnia wszczęcia postępowania. 

 

Tryb odwoławczy: 

Od wydanej decyzji stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  

w Legnicy za pośrednictwem Wójta Gminy Kunice w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

Podstawy prawne: 

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej 

4. Uchwała numer VI/30/15 Rady Gminy w Kunicach z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie wymagań, 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

na prowadzenie na terenie Gminy Kunice działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.Urz.Woj.Doln. z dnia 7 maja 2015r.,  

poz. 2105) 


