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URZĄD MIASTA w Słupcy 
ul. Pułaskiego 21, 62-400 Słupca 

Tel. (063) 277 27 27, Fax. (063) 277 26 69, 
www.miasto.slupca.pl, www.bip.slupca.pl 

e-mail: um@miasto.slupca.pl 
czynny pon. - pt. w godz.: 7.30 – 15.30 

Biuro Obsługi Klienta czynne w pon. 7.30 – 16.30 

 

KARTA INFORMACYJNA 
 

 

Numer karty: 

 

DPO - 3 

 

 

Wydanie: 2 

 

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRE-

SIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I 

TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 
(NAZWA USŁUGI) 

 

 

JEDNOSTKA  

ODPOWIEDZIALNA: 

 

 

Referat Dobrego Porządku i Ochrony Środowiska, pok. 313 - 314, tel. 

63 277 27 27 wew. 226. 

dpo@miasto.slupca.pl 

 
 

PODSTAWA  

PRAWNA: 

 

 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania admini-

stracyjnego /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./; 

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /tj. Dz. 

U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm./; 

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto-

ści i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 

ze zm./; 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach / Dz. U. z 2013r. 

poz.21 ze zm./; 

5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. 

w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-

zwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych /Dz. U z 2012r. poz. 299/; 

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 

r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz. U. Nr 

193, poz. 1617; 

7. Uchwała Nr XXXII/216/13 Rady Miasta Słupcy z dnia 19 wrze-

śnia 2013r.w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przed-

siębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalno-

ści w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-

portu nieczystości ciekłych /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013r.  

poz.5850/:  

 

 

WYMAGANE  

DOKUMENTY: 

 

WNIOSEK o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w za-

kresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

Wymagane załączniki: 

1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatko-
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wych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowot-

ne lub społeczne; 

2. Oświadczenie, o którym mowa wyżej składa się pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Skła-

dający 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 fał-

szywych zeznań; 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 

powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez odpo-

wiednią stację zlewną; 

4. Tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną 

w miejsca postojowe dla pojazdów, miejsca do mycia pojazdów 

odpowiednie w ilości i jakości, do zakresu planowanej działalno-

ści, spełniające wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych 

i ochrony środowiska. 

 

OPŁATY: 

 

 

Opłata skarbowa w wysokości 107, 00zł.* 

 
* - na podstawie części III pkt 42 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 

2006r. o opłacie skarbowej //tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282 ze zm./.  
 

 

MIEJSCE  

SKŁADANIA  

WNIOSKÓW: 

 

Biuro Obsługi Klienta 

 

 

 

TERMIN  

I SPOSÓB  

ZAŁATWIENIA 

SPRAWY: 

 

 

Termin załatwienia sprawy - zgodnie z Kodeksem postępowania 

administracyjnego:  

- do 1 miesiąca (*), 

- do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych(*), 

od dnia wszczęcia postępowania. 

 
* Art. 35 § 5 Kpa. Do terminów określonych w przepisach nie wlicza się ter-
minów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania czynności, okresów 
zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy stro-
ny albo z przyczyn niezależnych od organu. 

 

TRYB  

ODWOŁAWCZY: 

 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decy-

zję. 

 

INFORMACJE  

DODATKOWE: 
Zezwolenia udziela, w drodze decyzji, wójt, burmistrz lub prezydent 

miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. 

 

ZAŁĄCZNIKI: Wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości cie-

kłych 

 

Data  utworzenia: 20 maja 2010r. 

Data ostatniej aktualizacji:  20 stycznia 2014r. 

 

Wytwarzający/Weryfikujący: Dorota Maleszka 

 


