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KI. OS-02 
Wersja nr 1 

z dnia 25.01.2013r. 
Karta informacyjna 

Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy 

Krasnystaw 
I Podstawa prawna 

 
o Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 

2012r. poz. 391); 
o Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego 

sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299); 

o  Uchwała Nr XXIII/169/12  Rady Gminy Krasnystaw z dnia z dnia 18 grudnia 2012r.  w 
sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych; 

o Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 
2000r. Nr 98, poz.1071 z późn. zm.); 

o Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r.  poz. 1282 ) 
 

II Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę 
 

o Referat Budownictwa Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska 
Stanowisko ds. ochrony środowiska 
Pokój Nr 205 

e-mail: srodowisko@krasnystaw.ug.gov.pl  

III Wymagane wnioski 
 

o Wniosek o udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych 
 

IV Wymagane załączniki 
o Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne; 
o Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 
o Dowód uiszczenia opłaty skarbowej   

 

V Dokumenty do wglądu 
o Brak 

 
VI Termin załatwienia sprawy 

 
o Miesiąc 
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VII Opłaty 
 

o decyzja zezwalająca na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych- opłata skarbowa w kwocie 107 zł  -  na rachunek bankowy Urzędu Gminy 
Krasnystaw Nr 05 8200 0008 2001 0000 2189 0002 prowadzony przez BS Krasnystaw. 

 

VIII Tryb odwołania 
 
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Wójta Gminy  w terminie 14 dni 
od daty otrzymania decyzji. 

IX Uwagi 
 

o W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany 
do ich uzupełnienia. 

Zatwierdził Opracował 
 

Halina Deptuś 

 

data         podpis 

Sprawdził 
 

Halina Węcławik 

 

data       podpis 

Pełnomocnik ds. SZJ 
 

Urszula Garbal 
 

data    podpis 

Wójt Gminy 
 

Janusz Korczyński 
 

data      podpis 
 

 

 


