
WYDAWANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE
DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH

OŚ 10

Miejsce załatwienia 
sprawy:

Urząd Gminy Kocmyrzów - Luborzyca
Referat Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami
Inspektor – Krzysztof Kolarski
II piętro, pokój nr 32
tel. 012-387-14-10 wewn. 16

Miejsce złożenia 
dokumentów:

Kancelaria ogólna – I piętro, hol

Podstawa prawna:  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki,  Pracy  i  Polityk  i  Społecznej  z  dnia  2
kwietnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  bezpiecznego  użytkowania  i  usuwania
wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r., Nr 71, poz. 649). 

 art.  104  ustawy  z  dnia  16  czerwca  1960r.  Kodeks  Postępowania
Administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2018r. 2096), 

 art. 7 ust. 1 pkt. 1, ust.  7 w związku z art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach ( t.j. Dz. U. z 2018r. 1454)

Wymagane 
dokumenty:

Pisemny wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby,  przedsiębiorcy
ubiegającego  się  o  zezwolenie,  oraz  numer  identyfikacji  podatkowej  (NIP),
- określenie przedmiotu i obszaru działalności,
-  określenie  środków  technicznych,  jakimi  dysponuje  ubiegający  się
o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem,
- informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy
świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem,
-  proponowane  zabiegi  z  zakresu  ochrony  środowiska  i  ochrony  sanitarnej
planowane po zakończeniu działalności,
-  określenie  terminu  podjęcia  działalności  objętej  wnioskiem  oraz  zamierzonego
czasu jej prowadzenia,
Załączniki do wniosku:
- potwierdzenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub oświadczenie,
-  kserokopie  dowodów rejestracyjnych  pojazdów przeznaczonych  do prowadzenia
działalności objętej zezwoleniem,
-  dokument  potwierdzający  gotowość  odbioru  nieczystości  ciekłych  przez  stację
zlewną,

Opłaty: Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( t. j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1044) opłata skarbowa: 
107,00 zł za udzielenie zezwolenia
53,50 zł za zmianę lub kontynuację zezwolenia 
Wpłaty  można  dokonać  w  kasie  urzędu  (I  piętro)  lub  na  konto  Urzędu  Gminy
Kocmyrzów  –  Luborzyca  B.  S.  Rzemiosła  w  Krakowie  Oddział  w  Kocmyrzowie
85 8589 0006 0160 0680 1645 0224 

Termin załatwienia 
sprawy:

W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy.
Do  wyżej  określonego  terminu  załatwienia  sprawy  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 (art. 35 § 5 k.p.a.). 

Tryb odwoławczy: Od  decyzji  przysługuje  odwołanie  do  Samorządowego  Kolegium  odwoławczego
w Krakowie za pośrednictwem Wójta Gminy Kocmyrzów-Luborzyca, w terminie 14
dni od otrzymania decyzji.

Uwagi: brak

Załączniki: Zał. nr 1 - wniosek


