Procedura udzielania zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
O zezwolenie ubiega się przedsiębiorca, który zamierza prowadzić działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie gminy Fredropol.
Podstawa prawna:
Art.7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.); ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz.1635 ze zm.); rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12
listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek przedsiębiorcy o wydanie zezwolenia - wniosek do pobrania na stronie.
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej
3. Załączniki wymienione we wniosku o wydanie zezwolenia
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd Gminy Fredropol, 37-734 Fredropol.
Opłaty:
Opłata za wydanie zezwolenia wynosi 107,00 zł. Wpłata w kasie Urzędu Gminy Fredropol lub na
rachunek bankowy Urzędu Gminy BS w Dynowie Filia Fredropol Nr 24 9093 1020 2016 0160
0090 0001.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna – zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w ciągu 7 dni od dnia złożenia
wniosku.
W przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca,
a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia
postępowania.
Tryb odwoławczy:
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania do samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Przemyślu za pośrednictwem Wójta Gminy Fredropol w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji.
Uwagi:
- Zezwolenie wydaje się na czas określony nie dłuższy niż 10 lat.
- Dokumenty należy złożyć w formie oryginalnej lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z
oryginałem.
- W przypadku niepełnego wniosku lub braku wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie
wezwany do ich uzupełnienia.
- Nie usunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

