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(6232)

KARTA INFORMACYJNA
wydawanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U z 2022 r. poz. 1297 ze zm,)
2. Uchwała nr XL/347/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w
sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłatach skarbowych ( Dz. U z 2021 r. poz. 1923
ze zm.)

Wymagane dokumenty
Wzory dokumentów do pobrania

wniosek
Biuletyn Informacji Publicznej
Biuro Obsługi Klienta ul. Sienkiewicza 6-8, Wałbrzych
WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCĘ
DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW
BEZODPŁYWOWYCH LUB OSADNIKÓW Z INSTALACJI PRZYDOMOWYCH
OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Odpady komunalne - Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu

Komórka odpowiedzialna za prowadzenie Biuro Środowiska i Klimatu, Referat Gospodarki Komunalnej, 58-300 Wałbrzych, ul.
sprawy
Kopernika 2 74/6655220
Miejsce składania dokumentów

Termin załatwienia sprawy

Biuro Obsługi Klienta
ul. Sienkiewicza 6-8, Wałbrzych
tel. 74/6488503
30 dni

Opłaty

Opłata za decyzję – 107 zł, wnoszona na rachunek: Urząd Miejski
w Wałbrzychu Bank Millenium SA 51 1160 2202 0000 0004 9251 5252 z dopiskiem
„opłata skarbowa”

Tryb odwoławczy

Ustawa z 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U z 2021 r. poz. 735
ze zm.) - odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem
Prezydenta Miasta Wałbrzycha w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Miejsce
złożenia odwołania: Biuro Obsługi Klienta, ul. Sienkiewicza 6-8, Wałbrzych

Informacje dodatkowe

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub
osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport
nieczystości ciekłych powinien zawierać:
Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się
o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej wnioskiem;
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.
Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie
o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne.
Oświadczenie, o którym mowa powyżej, 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.
Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i
transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez
stację zlewną.
Przedsiębiorca obowiązany jest do dostarczania nieczystości ciekłych pochodzących ze
zbiorników bezodpływowych oraz osadników
w instalacjach przydomowych
oczyszczalni ścieków do oczyszczalni ścieków spełniającej wymagania określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 Prawo
wodne, przewidziane dla oczyszczalni ścieków w aglomeracji, z której są dostarczane
nieczystości ciekłe.
Na podstawie Uchwała nr XL/347/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia
29 listopada 2012r w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżnienia zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w zakresie
wyposażenia technicznego powinien spełnić następujące wymagania:
1) dysponować pojazdami asenizacyjnymi w liczbie i stanie technicznym
zapewniającym ciągłość i nieprzerwalność świadczenia usług w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, które:
a) spełniają wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z
2002 r., nr 193, poz. 1617),
b) są oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu
świadczącego usługi (nazwa, dane adresowe),
c) są zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się nieczystości ciekłych
podczas transportu;
2) dysponować bazą transportową, spełniającą wszelkie wymogi bezpieczeństwa i
higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony środowiska oraz określone w odrębnych
przepisach prawa, wyposażoną w:
a) miejsca postojowe umożliwiające codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów
i innego sprzętu specjalistycznego niezbędnego do wykonywania usług,
b) miejsca do mycia, odkażania i dezynfekcji oraz bieżącej konserwacji
i naprawy pojazdów, o ile czynności te nie będą wykonywane przez podmioty
zewnętrzne poza bazą transportową,
c) szczelną nawierzchnię z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa,
d) zaplecze techniczno-biurowe.
2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych, przedsiębiorca, o którym mowa
powyżej powinien:
1) zapewnić warunki umożliwiające natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń
powodowanych przez pojazdy asenizacyjne na trasie pojazdu oraz powstających w
miejscu odbioru nieczystości,
2) zapewnić warunki umożliwiające mycie oraz odkażanie i dezynfekcję pojazdów
służących do odbioru nieczystości ciekłych po zakończeniu pracy.
3. W zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych, przedsiębiorca,
o którym mowa powyżej, powinien przekazywać odebrane nieczystości ciekłe do stacji
zlewnej.
Aktualne na sierpień 2022 r.

Niniejszą informację otrzymuje Pani/ Pan w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
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Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – wydawania zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorcę działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i
transportu nieczystości ciekłych
TOŻSAMOŚĆ I DANE
KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl.
Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00, um@um.walbrzych.pl

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA OCHRONY
DANYCH

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
skontaktować poprzez e - mail: iodo@um.walbrzych.pl, telefonicznie pod numerem 74 665 53
59 lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia na prowadzenie przez
przedsiębiorcę działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości. Pani/Pana dane osobowe w zakresie numeru telefonu oraz adresu e-mail będą
przetwarzane celem szybkiej komunikacji związanej z realizowaną sprawą.
Podmiot przetwarzający: elektroniczne zarządzanie dokumentacją Sidas.

PODSTAWA PRAWNA
PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz ustawie z
dnia 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych (Dz.U. z 2021 poz. 1923 ze zm.).
Pani/Pana dane w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail będą przetwarzane na podstawie
Pani/Pana zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie, przy czym podanie danych
oznacza zgodę na ich przetwarzanie.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane osobom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa, operatorowi pocztowemu lub kurierowi, w celu przekazywania
korespondencji papierowej. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione
podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy zawartej z
Administratorem, w tym: Madkom SA , Geomatyka Kraków s.c, Rekord SI Sp.
zo.o.)

OKRES PRZECHOWYWANIA Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami
DANYCH
archiwalnymi, o których mowa w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z
2011 r. Nr 14, poz. 67 ze zm.) kat. BE 5 tj. ilość 5 lat.
PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania,
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania. W przypadku kiedy podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest
zgoda, przysługuje Pani/Panu prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej wycofaniem.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy prawa.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH

„Obowiązek podania Pani/Pana danych osobowych wynika z ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) oraz
ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłatach skarbowych (Dz.U. z 2021 poz. 1923 ze zm.).W
przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie
zrealizowaniem wniosku.”
Podane dane w zakresie numeru telefonu i adresu e-mail są dobrowolne. Nie podanie
powyższych danych będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu telefonicznego i za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

pieczęć wnioskodawcy
Prezydent Miasta Wałbrzycha
Plac Magistracki 1
58-300 Wałbrzych

WNIOSEK
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w
instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Wałbrzych
1.

Imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy

2.

Adres zamieszkania lub siedziby

3.

Numer identyfikacji podatkowej

4. Określenie przedmiotu /zaznaczyć właściwe/
opróżnianie tylko zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
opróżnianie tylko osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport
nieczystości ciekłych
5.

Określenie obszaru działalności

6.

Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia

7.

Określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności objętej
wnioskiem

8.

Informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie
działalności objętej wnioskiem

9.

Proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu działalności

data i podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1.

Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne.
Oświadczenie, o którym mowa wyżej, 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.

2.

Dokument potwierdzający gotowość odbioru przez stację zlewną nieczystości ciekłych pochodzących z opróżnionych
zbiorników bezodpływowych i/lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Wałbrzycha, Pl. Magistracki 1, 58 – 300 Wałbrzych, tel. 74 665 51 00,
um@um.walbrzych.pl,
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wyrażenia zgody na czasowe zajęcie nieruchomości. Więcej informacji dotyczących przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych można uzyskać w siedzibie Biura Środowiska i Klimatu Urzędu Miejskiego ul. Kopernika 2, pokój 117, 121 nr tel. 74
66 55 220, 74 66 55 239 lub http://bip.um.walbrzych.pl/artykul/623/11971/wydanie-zezwolenia-na-prowadzenie-przez-przedsiebiorce-dzialalnosci-wzakresie-oprozniania-zbiornikow-bezodplywowych-i-transportu-nieczystosci, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail iodo@um.walbrzych.pl
nr tel. 74 665 53 59 lub 74 64 44 780.

