
JAK UZYSKAĆ ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE  

OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU  

NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

  

  

I. Co należy zrobić po kolei:  

1. Należy pobrać, wydrukować i wypełnić wniosek (dokumenty do pobrania)  

lub napisać wniosek samodzielnie zgodnie z art. 8 ust. 1. ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 

r., poz. 888, ze zmianami).  

2. Do wniosku należy załączyć dokumenty (na potwierdzenie spełniania wymagań 

określonych w przepisach i aktach prawa miejscowego jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia) wymienione w punkcie 

8 wniosku.  

3. Należy wnieść opłatę skarbową za wydanie zezwolenia na prowadzenie  

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy załączyć  

do wypełnionego wniosku.  

4. W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, należy dołączyć orygi-

nał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.  

Od pełnomocnictwa należy wnieść opłatę skarbową, a dowód jej wniesienia  

należy dołączyć do dokumentu pełnomocnictwa.  

5. Skompletowane wraz z wnioskiem dokumenty należy złożyć w sekretariacie  
Sosnowieckich Wodociągów S. A. – pokój nr 68-70 , I piętro lub wysłać  
za pośrednictwem poczty.   

6. Zezwolenie zostanie doręczone pocztą lub może być odebrane osobiście jeżeli 

we wniosku zostanie zadeklarowana przez wnioskodawcę chęć osobistego  

odbioru. Podczas odbioru zezwolenia niezbędne będzie okazanie dokumentu 

tożsamości.  

  

II. Wymagane dokumenty:  

1. Wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie lub zmianę zezwolenia  
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

2. Wymagane dokumenty wymienione w punkcie 8. wniosku, które należy 

załączyć do wniosku w formie szczegółowo opisanej we wzorze  

wniosku.   

 

III. Opłaty:  

1. 107,00 zł. – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

2. 53,50 zł. – opłata skarbowa za zmianę warunków wydanego zezwolenia, jeżeli 

dotyczy rozszerzenia zakresu działalności objętej zezwoleniem lub terminu  

zezwolenia (to jest 50% stawki określonej od zezwolenia).  

3. 17,00 zł. – opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie 

pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia – od każdego  

stosunku pełnomocnictwa (prokury).  

4. 24,00 zł. – opłata skarbowa za wydanie duplikatu zezwolenia.  



5. Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:  

 5.1.   przelewem lub przekazem na rachunek bankowy: 68 1020 2313 0000 

3402 0579 4997 Gminy Sosnowiec, Aleja Zwycięstwa 20, 41-200 Sosnowiec  

5.2.  bezpłatnie w kasach czterech oddziałów PKO Banku Polskiego SA  

w Sosnowcu: 

– ul. Kilińskiego 20, 

– ul. Kisielewskiego 17, 

– ul. 3 Maja 15, 

– ul. Rysia 2. 

z zaznaczeniem w tytule zapłaty: „opłata za zezwolenie na prowadzenie  

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych”. 

  Dowód wniesienia opłaty skarbowej należy składać w formie szczegółowo  

opisanej we wzorze wniosku.  

  

IV. Forma załatwienia:  

1. Decyzja administracyjna  

  

V. Termin załatwienia:  

Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego:  

1. Do miesiąca od dnia złożenia przez stronę kompletu wymaganych dokumentów,  

2. Do dwóch miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych,  

3. W przypadku stwierdzenia konieczności uzupełnienia wniosku termin  

rozpatrzenia wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnionego wniosku.  

  

VI. Tryb odwoławczy:  

  Od wydanej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania  

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach 40-032,  

ul. Dąbrowskiego 23, za pośrednictwem Zarządu Sosnowieckich Wodociągów 

S.A.  

  

VII. Podstawa prawna:  

1. ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 r., 

poz. 2233, ze zm.);  

2. ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  Prawo ochrony środowiska – (tekst jednolity  

– Dz. U. z 2021 r., poz. 1973, ze zm.);  

3. ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 888, ze zm.);  

4. ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity – Dz. U. z 2020 r., poz. 2048, ze zm.);  

5. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego 

(tekst jednolity – (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, ze zm.);  
6. ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity – Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1923, ze zm.);  
7. ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (jednolity tekst – Dz. U. 

z 2021 r., poz. 162, ze zm.);  



8. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity – 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781);  

9. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szcze-

gółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bez-

odpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U.  z 2012 r., poz. 299);  

10. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wy-

magań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U z 2002 r., Nr 193, poz. 1617);  

11. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie 

warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U.  

z 2002 r., Nr 188, poz. 1576, ze zm.);  

12. rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty 

opłaty skarbowej (Dz. U. z 2007 r. nr 187, poz. 1330);  

13. uchwała nr 353/XXX/2016 Rady Miejskiej w Sosnowcu z 28 kwietnia 2016 r.  

w sprawie powierzenia Sosnowieckim Wodociągom Spółka Akcyjna  

obowiązkowego zadania własnego gminy i upoważnienia Zarządu Spółki  

Sosnowieckie Wodociągi Spółka Akcyjna do załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu administracji publicznej (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 

z dnia 10 maja 2016 r., poz. 2615, dalej: uchwały), zmienionej uchwałą  

nr 697/LV/2017 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 8 listopada 2017 r. w sprawie 

zmiany uchwały (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia  

13 listopada 2017 r., poz. 6091); 

14. uchwała nr 589/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 

2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

Sosnowca (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 6 listopada 2020 r., poz. 7871);  

15. uchwała nr 593/XXXII/2020 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 29 października 

2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi opróżniania  

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz za usługi 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są 

zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na rzecz Gminy Sosnowiec (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 6 listopada 2020 r., 

poz. 7874);  

16. uchwała nr 401/XXVI/2012 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 28 czerwca 2012 

r. 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   

(Dz. Urz. Woj. Śląskiego z dnia 25 września 2012 r., poz. 3796, ze zm.) 

  

  

  

  


