
Uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych 

 
Kto może wystąpić z wnioskiem: 
- podmiot zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Karpacz.  
 
WYMAGANE DOKUMENTY: 

1) wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych (wzór dostępny na stronie bip.karpacz.eu lub www.karpacz.pl); 

2) zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości podatkowych; 
3) zaświadczenie lub oświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczanie zdrowotne lub 

społeczne; 
4) kopie dokumentów rejestracyjnych pojazdów asenizacyjnych służących do wykonywania działalności wraz z 

aktualnymi badaniami technicznymi; 
5) kopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowana 

jest baza transportowa do parkowania lub garażowania pojazdów; 
6) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;  
7) potwierdzenie uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

 
Uwaga! Wyżej wymienione oświadczenia 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.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Ponadto zaświadczenia powinny być wydanie nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku. 
 
OPŁATY SKARBOWE: 
- od udzielenia zezwolenia  na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – 107,00 zł  
- przedłużenie terminu ważności wydanego zezwolenia – 53,50 zł; 
- od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa - 17,00 zł. 
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Gminy Karpacz: 49 1090 1926 0000 0005 
1416 2884  Bank Zachodni WBK S.A. o/Karpacz. 
 
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 
- Kancelaria Urzędu Miejskiego w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz; 
- za pośrednictwem operatora pocztowego; 
- środkami komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej. 
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: 
W ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu wniosku. 
 
TRYB ODWOŁAWCZY: 
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Jeleniej 
Górze, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (odbioru) za pośrednictwem Burmistrza Karpacza. 
 
PODSTAWA PRAWNA: 
- art. 7, 8, 8a i 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016  poz. 
250 ze zm.); 

- uchwała nr XV/141/11 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wymagań 
dotyczących świadczenia usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
(Dz. Urz. Woj. Dol. 2012 poz. 588); 

- załącznik część III ust. 42, ust. 46  pkt 1, część IV do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.  o opłacie skarbowej (Dz. U. 
z 2015 poz. 783 ze zm.).  

 


