
Warunki uzyskania zezwolenia na wywóz nieczystości w Gminie Świedziebnia

ZEZWOLENIE NA WYWÓZ NIECZYSTOŚCI UTRZYMYWANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU
W GMINACH

 Warunki udzielenia zezwoleń na świadczenie usług.

Na prowadzenie przez   przedsiębiorców działalności w zakresie:

1. opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

wymagane jest zezwolenie.

Zezwolenie  może  być   wydane  na  wniosek  przedsiębiorcy,  który  posiada  środki  techniczne
odpowiednie  do  zakresu  działalności.  Zezwolenia  udziela  w  drodze  decyzji  Wójt  Gminy
Świedziebnia. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.

I. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:

1. Imię  i  nazwisko  lub  nazwę  oraz  adres  zamieszkania  lub  siedziby  przedsiębiorcy
ubiegającego się o zezwolenie.

2. Określenie przedmiotu i obszaru działalności.
3. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zazwolenia

na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  opróżniania  zbiorników   bezodpływowych  i
transport nieczystości ciekłych dotyczące:
 
1) opisu wyposażenia technicznego zawierającego wymagania odnośnie do: 

                      a) pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług. 
          b) bazy transportowej,
2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, 
3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.

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 działalności objętej  wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej
prowadzenia.

II. Przedsiębiorca  ubiegający  się  wyłącznie  o  zezwolenie  na  opróżnianie  zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich
odbioru przez staję zlewu.

● Należy również  dołączyć  do wniosku zaświadczenie o wpisie do ewidencji  działalności
gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców. Wydaje się zezwolenia oddzielenia na
nieczystości stałe oddzielenie na nieczystości płynne.

● Dla istniejących zezwoleń nie spełniających w/w warunków określa się termin 6 miesięcy
od  daty  ukazania  się  niniejszego  ogłoszenia  na  uzupełnienie  wniosku  pod rygorem
wygaśnięcia zezwolenia.

● Opłata  za  wydanie  zezwolenia  wynosi  107  zł (jest  to  opłata  skarbowa)  za  każde
zezwolenie, którą należy wpłacić w kasie urzędu gminy.

● Czas załatwienia: od złożenia kompletnego wniosku – maksymalnie 1 miesiąc.
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