
 URZĄD GMINY BIERZWNIK 
ul. Kopernika 2, 73-240 Bierzwnik 

tel.: 957680130, fax: 957680111, e-mail:  urzad@bierzwnik.pl 
Nr: 

0143-KI-04 

 

Wersja: 06 KARTA INFORMACYJNA 

 

Sprawa 
Wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 

transport nieczystości ciekłych 

 

Podstawa Prawna 

art.7 ust.1, pkt.2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13.09.1996 r. 
(t.j. Dz. U. z 2012018 r.,poz.1454 ze zm) 

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r.,poz.2096) 

Ustawa z dnia 13 września 2018 r. r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.poz.1044 

ze zm).  

Miejsce załatwienia sprawy 

Urząd Gminy Bierzwnik 

ul. Kopernika 2 

73-240 Bierzwnik 

pok. Nr 17 

Jednostka odpowiedzialna 
Ochrona Środowiska 

tel.: 664011220 lub 95 7680130 

 

Wymagane dokumenty 

1. Wniosek – wzór w pliku do pobrania lub dostępny w pok. nr 17 Urzędu 

Gminy), 

2.       Załączniki:  

a) Zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w 

płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.  

b) Potwierdzony „za zgodność z oryginałem” odpis z właściwego rejestru lub 

zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej.  

c) Potwierdzone „za zgodność z oryginałem” kopie dowodów rejestracyjnych 

pojazdów wykorzystywanych do transportu nieczystości ciekłych, z ważnym 

przeglądem technicznym oraz dokumenty potwierdzające prawo do ich 

użytkowania (w przypadku przedsiębiorcy nie będącego właścicielem 

pojazdu)  

d) Oświadczenie, że specjalistyczne pojazdy, którymi będą wykonywane usługi 

objęte wnioskiem, spełniają wymagania techniczne, określone w 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 Iistopada 2002 r. w sprawie 

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

e) Dokumenty, opatrzone przez wnioskodawcę klauzulą „za zgodność z 

oryginałem”, potwierdzające gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez 

stację zlewną.  

f) Potwierdzona „za zgodność z oryginałem” kopia tytułu prawnego do 

dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa.  

g) Dowód wniesienia należnej opłaty skarbowej.  

h) Upoważnienie udzielone osobie działającej w imieniu wnioskodawcy wraz z 

dowodem wniesienia opłaty skarbowej – jeśli dotyczy 

 

Opłaty 

Opłatę skarbową w wysokości 107,00 zł  

Opłata skarbowa w przypadku pełnomocnictwa 17,00zł 

Termin załatwienia sprawy 

Do 30 dni   

Zgodnie z art. 35 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego do terminu w/w nie 

wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych 

czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień 

spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. 

Tryb odwoławczy 

Od wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego 

Kolegium Odwoławczego w Szczecinie  w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

decyzji za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.   

Dokumenty do pobrania 

Formularz wniosku 

Zał.Formularz Klauzula RODO 

 

 

 


