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KARTA INFORMACYJNA  

  
Symbol komórki odpowiedzialnej 

  
GK  

  

U R Z Ą D   G M I N Y   BO J S Z O W Y  

Referat Infrastruktury Technicznej 
i Gospodarki Komunalnej  

  
 ul. Gaikowa 35, 43-220 Bojszowy,   

tel. 32/21-89-366 wew. 113,  
fax. 32/21-89-071  

  

Numer procedury  
  

10 

   

Nazwa procedury: Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Podstawa prawna: 

 

1. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września (Dz. 

U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) 

2. rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu 

określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

3. (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) 

4. Uchwała nr XVI/88/2012 Rady Gminy Bojszowy w sprawie określenia 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie gminy 

Bojszowy z dnia 27 czerwca 2012r. 

5. Uustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. 

(Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) 

 

Wymagane dokumenty: 

 

a) Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

b) Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i braku zaległości w płaceniu 

składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne  

c) Oświadczenie o spełnieniu wymagań określonych w uchwale nr XVI/88/2012 
Rady Gminy Bojszowy w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Bojszowy z dnia 27 czerwca 2012r.  

d) Dokumentacja potwierdzająca posiadanie odpowiednio urządzonej  
i wyposażonej bazy transportowej zgodnie z wymaganiami określonymi  
w przepisach budowlanych, sanitarnych i o ochronie środowiska, która 
powinna być nieruchomością ogrodzoną z placem o utwardzonej, 
nieprzepuszczalnej nawierzchni 

e) Dokumentacja potwierdzająca gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych 
przez stację zlewną 

f) Dokumentacja potwierdzająca prawo własności pojazdów lub prawo  
do dysponowania nimi oraz potwierdzająca aktualność ich badań 
technicznych (kopia dowodu rejestracyjnego) 

 

Opłaty: 

Za wydanie zaświadczenia 107,00 zł zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie 

skarbowej z dnia 16 listopada 2006r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000  

z późn. zm.) 



Data aktualizacji: czerwiec 2019 r. 

 

Termin załatwienia: Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego 

Sposób załatwienia sprawy; 
Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Miejsce złożenia dokumentów 

 
Urząd Gminy Bojszowy  
Referat Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej  
ul. Gaikowa 35 43-220 Bojszowy  
e-mail: sekretariat@bojszowy.pl  
   
tel.32 21-89-366 wew. 123  
II Piętro, pokój nr 10 
lub 
Sekretariat Wójta Gminy 
  
Godziny urzędowania: 
Poniedziałek 7.30-17.00  
Wtorek-Czwartek 7.30-15.30  
Piątek 7.30-14.00 
 

Tryb odwoławczy 

 

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 

Katowicach za pośrednictwem Wójta Gminy Bojszowy w terminie 14 dni od dnia 

doręczenia decyzji stronie.  

Odwołanie powinno zwierać: zarzuty przeciw decyzji, określać zakres i istotę 

żądania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie 

 

Dodatkowe informacje: 

 
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie 

wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w sekretariacie Urzędu Gminy Bojszowy: 

 osobiście przez wnioskodawcę 

 za pośrednictwem poczty 

 

Druki:: 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

 


