Urząd Miasta i Gminy Ścinawa
ul. Rynek 17
59-330 Ścinawa
tel.:+48 76 8412600, fax:+48 76 8412601

e- mail: urzad@scinawa.pl
godziny urzędowania:
poniedziałek, środa, czwartek i piątek 7.30 - 15.30
wtorek
8.00 - 16.00

KARTA USŁUGI
z dnia 26.09.2012 r.
1. Nazwa usługi: Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
2. PODSTAWA PRAWNA:
• art. 7, art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia
13 września 1996r. (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391);
• uchwała Nr XXXVIII/162/12 z dnia 5 lipca w sprawie określenia wymagań jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych.
3. MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY:
• Referat Inwestycji i Ochrony Środowiska;
• Pokój 24;
• Telefon 8412615.
4. WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
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”.
3. Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację
zlewną.
5. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:
Punkt Obsługi Mieszkańca - parter
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy Ścinawa – pokój nr 21
6. OPŁATY:
1. Decyzja - opłata skarbowa - 107,00 zł.
7. CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Nie później niż w ciągu miesiąca od skompletowania dokumentów.
8. TRYB ODWOŁAWCZY:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy za pośrednictwem
Burmistrza Ścinawy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Metryczka:
Opracowała: Anna Haryk – Inspektor ds. ochrony środowiska;
Sprawdził: Artur Szponarski- Kierownik Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska;
Zatwierdził: Patrycja Jugo - Sekretarz Miasta i Gminy;

Dane Wnioskodawcy:

Nazwisko i Imię / Jednostka:
Adres:
Nr PESEL/REGON:
Nr NIP:
Nr telefonu:

Burmistrz Ścinawy
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
1. Imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
ubiegającego o zezwolenie oraz jego numer identyfikacji podatkowej
(NIP): ...................................................................................................................
...........................................................................................................................
2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności: ..........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………….
............................................................................................................................
3. Określenie środków technicznych (kopie nr rejestracyjnych samochodów) 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 i zakończenia działalności objętej wnioskiem oraz
zamierzonego czasu jej prowadzenia:…………...........................................................
W przypadku braku miejsca na wpisanie niezbędnych informacji w formularzu wniosku, należy
przedstawić je na odrębnych kartkach podpisanych przez wnioskodawcę.

Do wniosku dołącza się (załączniki) :
1) 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”;
2) Dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

.....................................................
(miejscowość, data)

........................................................
(podpis Wnioskodawcy)

