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Podstawa prawna:

•Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008
z późn. zm),
•Ustawa z dnia.16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. 1635).

I. WYMAGANE DOKUMENTY
- wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
- zaświadczenie o braku zaległości podatkowych,
- zaświadczenie o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
- dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
II. OPŁATY
Opłata skarbowa 107 zł płatna gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski
lub na konto Urzędu nr 72 1020 2267 0000 4402 0004 2374
III. TERMIN ODPOWIEDZI
do 20 dni
IV. KOMÓRKA ODPOWIEDZIALNA ZA REALIZACJĘ
Stanowisko ds. ochrony środowiska i zamówień publicznych, pok. Nr 5, tel. 7219-338
V. SPOSÓB POSTEPOWANIA
1) W celu uzyskania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych należy w złożonym wniosku
podać:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się
o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP),
- określenie przedmiotu i obszaru wykonywanej działalności,
- określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie, w celu zapewnienia
prawidłowego wykonywania działalności objętej wnioskiem,
- informacja 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.
2) Złożenie kompletnego wniosku oraz spełnienie warunków określonych przez Burmistrza Miasta
i Gminy w zarządzeniu nr 11/06 z dnia 13 kwietnia 2006r. w/s wymagań, jakie powinni spełniać
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest warunkiem wydania decyzji.
VI. TRYB ODWOŁAWCZY
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu
za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. w terminie 14 dni od daty doręczenia
niniejszej decyzji.
VII. UWAGI
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia
i złożenia w Punkcie Obsługi Interesanta.
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