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Karta informacyjna 

Opis sprawy/zadania Wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  

Kogo dotyczy Przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
Wymagane dokumenty Wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający: 

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 

Załączniki do wniosku: 

1. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych 

przez stację zlewną /umowa/ 

2. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych 

i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub 

społeczne. Oświadczenie, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający 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 fałszywych zeznań. 

3. Potwierdzenie spełniania wymagań określonych  w Uchwale  

Nr XLII/246/2009 Rady Gminy Zawoja z dnia 05 listopada 2009 r.  

w sprawie: określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych – z późn. zm. 
http://bip.malopolska.pl/ugzawoja/Article/get/id,531642.html 

Formularze/wnioski  

do pobrania 
Pisemny wniosek o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych- 

dok.doc  

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa - pokój nr 11 

Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 

Strona internetowa Urzędu Gminy - http://zawoja.ug.pl/ 
Opłaty 1. Opłata skarbowa w wysokości 107 zł - płatne z chwilą złożenia wniosku.  

2. Opłata skarbowa w wysokości 53, 50 zł – za zmianę warunków wydanego 

zezwolenia, jeżeli dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej 

zezwoleniem lub terminu zezwolenia (tj. 50 % stawki określonej od 

zezwolenia).  

3. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika inwestora                            

- oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia pełnomocnictwa 

zgodnie z art. 33 Kpa wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej 

w wysokości 17 zł. 

Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Gminy Zawoja lub przelewem na 

rachunek bankowy Urzędu Gminy Zawoja 

nr konta 43 87990001 0020 0200 0101 0049 
Jednostka/osoba 

odpowiedzialna 
Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa, leśnictwa 

Barbara Zgubisz - Pierog – pokój nr 11 

http://bip.malopolska.pl/ugzawoja/Article/get/id,531642.html
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/79C7F851-E4E9-42D3-94B6-6685A313D031/383638/wniosekoudzielenie.doc
http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/79C7F851-E4E9-42D3-94B6-6685A313D031/383642/ZARZaDZENIENR157.doc


email: b.zgubisz-pierog@zawoja.ug.pl 

Tel. (33) 8775-400, (33) 8775-051 wew. 111 

Fax. (33) 8775-015 

Miejsce składania dokumentów Wniosek wraz z załącznikiem można złożyć: 

1. Przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy Zawoja,  

              34-222 Zawoja 1307 

2. Biuro Obsługi Klienta – pokój nr 9 
Termin załatwienia sprawy W ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch 

miesięcy od daty złożenia kompletnego wniosku. 
Podstawa prawna Art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (t. j. Dz.U z 2021 roku, poz. 888 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t. j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 

1923 z późn. zm.) 
Tryb odwoławczy W przypadku decyzji o sprzeciwie przysługuje od niej odwołanie  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie  

ul. J. Lea 10, 30-048 Kraków, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawoja –  

w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 17 pkt 1, art. 127 § 1 i 2  

oraz art. 129 § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego) 
Uwagi i dodatkowe informacje W razie potrzeby (w zależności od sposobu prowadzenia działalności) organ 

może wystąpić o dostarczenie dodatkowych dokumentów potrzebnych  

do rozpatrzenia sprawy. 

Zezwolenia nie wydaje się, jeżeli zamierzony sposób gospodarowania 

nieczystościami ciekłymi: 

1. Jest niezgodny z przepisami prawa. 

2. Może powodować zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi  

       lub środowiska. 

3. Przedsiębiorca ma zaległości podatkowe lub zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

4. Jest nie zgodny z regulaminem utrzymania czystości i porządku  

na terenie gminy Zawoja. 

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

Sprawę załatwia się w formie decyzji. 
 

 

Opracowała: (imię i nazwisko) Barbara Zgubisz – Pierog, data 06.12.2021 r. 

 

Zatwierdził: (imię i nazwisko) Danuta Lasa, data 06.12.2021 r. 
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