
Urząd Miejski, 05-310 Kałuszyn ul. Pocztowa 1, tel. (25) 757 66 18 

umkaluszyn@kaluszyn.pl 
 

Karta usług 
 
Stanowisko ds ochrony środowiska i rolnictwa 

 

Nazwa usługi: Zezwolenie na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 

z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.).  

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 

1635, z późn. zm.).  

3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 

U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).  

4. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kałuszyn (Uchwała Nr 

XXXI/202/10 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 r.) 

5. Uchwała Nr XXV/166/09 Rady Miejskiej w Kałuszynie z dnia 29 czerwca 2010 r. w 

sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na obszarze Gminy Kałuszyn. 

 

Wymagane dokumenty: 

1. Wniosek o wydanie zezwolenia. 

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

3. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 107,00 zł ( na podstawie  

Załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, część I ust. 35 

pkt 42) (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.).  

 

Wysokość opłaty: 

107,00 zł 

 

Miejsce załatwienia sprawy: 

Urząd Miejski w Kałuszynie, ul. Pocztowa 1, 05-310 Kałuszyn, parter, pokój nr 6a,  

tel. (25) 757 66 18 wew. 16, rolnictwo@kaluszyn.pl  

 

Poniedziałek  9:00 – 17:00 

Wtorek - piątek  7:30 – 15:30 

 

Czas załatwienia sprawy:  

14 dni 

 

Tryb odwoławczy: 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

odmawiającej, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. 

 

Inne informacje: 

Czynność dokonywana jest osobiście lub przez pełnomocnika. 
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