Procedura składania wniosku o wydanie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miejskiej Kowary
Wydział/Jednostka prowadząca
Wydział Rozwoju Miasta

Wymagane dokumenty
Warunkiem wszczęcia sprawy jest złożenie wniosku. Wniosek składa się osobiście lub pocztą do
organu gminy .
Wymagane dokumenty:
a) zaświadczenie stwierdzające brak zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub oświadczenie przedsiębiorcy w tym zakresie podparte
klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego
oświadczenia.”
b) dokumenty potwierdzające możliwość korzystania z pojazdów uwzględnionych we wniosku (np.
kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierżawy), wraz z dokumentami
dotyczącymi aktualnych badań technicznych pojazdów,
c) dokument umożliwiający korzystanie z nieruchomości wykorzystywanej jako baza transportowa
(np. kserokopia aktu własności, dzierżawy, użytkowania wieczystego),
d) oświadczenie lub dokument, z którego wynika, że wnioskujący posiada własną myjnię lub
korzysta z usług innego podmiotu w zakresie mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu.
e) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną – tylko w
przypadku ubiegania się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych.

Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Kowarach - Biuro Obsługi Klienta, ul. 1 Maja 1a, 58-530 Kowary
lub pocztą

Opłaty
Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty za decyzję w wysokości 107,00 zł.
Jeśli wniosek składany jest przez pełnomocnika to dodatkowa opłata 17 zł.

Termin i sposób załatwienia
Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji administracyjnej następuje w terminie miesiąca od daty
złożenia wniosku. W szczególnych przypadkach - do 2 miesięcy.

Podstawa prawna
• Art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. 2021 poz. 888 ze zm.).

Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Inne informacje
Wzór wniosku w załączeniu.

Warto wiedzieć
Cofniecie zezwolenia przez urząd
Jeśli twoje zezwolenie wygaśnie lub urząd ci je cofnie, musisz i tak wypełnić zawarte w nim
wymogi sanitarne i środowiskowe. Czyli np. zdezynfekuj pojazdy przewożące nieczystości.

