GMINA BABOSZEWO
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
Regon 130378054

Baboszewo, 09.11.2016 r.

NIP 5671790440

PPGNiOS.6233.1.1.2016

DECYZJA

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania
administracyjnego (j.t. Oz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2, ust . 6, art. 9 ust. 1, ust.
1aa, ust. 1b i ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.

0

utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach

(j.t. Oz. U. z 2016 r., pOl. 250 ze zm.), oraz w zwiqzku z Uchwalq Nr XXI/140/2016 Rady Gminy
Baboszewo z dnia 30 wrzesnia 2016 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniae
przedsi~biorca

ubiegajqcy si~

0

uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie

opr6iniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych (Oz. Urz . Woj. Maz.
z dnia 6 paidziernika 2016 r., poz. 8608), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.09.2016 r. (data
wplywu: 12.09.2 016 r.) firmy REMON DIS DROBIN Komunalna Sp. z

0.0. ,

ul. Tupadzka 7, 09-210

Drobin

zezwalam

REMONDIS DROBIN Komunalna Sp. z
REGON 611327449, zwanej dalej

0.0. ,

ul. Tupadzka 7, 09-210 Drobin, NIP 774-26-89-101,

" Przedsi~biorcq ",

na prowadzenie dzialalnosci w zakresie

opr6iniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych.
1. Przedmiot dzialalnosci obj~tej zezwoleniem:
1) Opr6inianie zbiornik6w bezodplywowych i tran sport nieczysto sc i cieklych.
2) Obszarem dzialalnosci obj~tej zezwoleniem jest teren GminyBaboszewo.
2. Zezwolenie wydaje s i~ na okres 10 lat, to jest od 15.11.2016 r. do 14.11.2026 r.
3. Wymagania w zakresie jakosci uslug

obj~tych

zezwoleniem:

1) Uslugi naleiy wykonywae z zachowaniem najwyiszych jakosciowo osiqgni~e techniki,
w szczeg61nosci nie powodujqc zanieczyszczenia srodowiska, bez zagroienia dla zdrowia
ludzkiego oraz bez stosowania proces6w lub metod, kt6re mogq bye szkodl iwe dla
srodowiska, z poszanowaniem interes6w os6b trzecich.
2) Uslu gi w zakresie opr6iniania zbiornik6w bezodplywowych i tran sportu nieczystosci
cieklych od wlascicieli nieruchomosci z miejscowosci poloionych na terenie Gminy

Baboszewo blid q prowa dzo ne sa mo chodem specjalnym ase niza cyjnym marki Mercedens
Benz 1722,

0

numerze rejestracyjnym W PL GJ67.

3) Poj azd Przedsili biorcy mu si spelniac wymaga nia okres lone w Rozporzqdzeniu Ministra
Infra struktury z dnia 12 list opada 2002 r. w sprawie wymagan dla pojazd6w ase ni zacyjnyc h
(Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz . 1617).
4) Pojazd, kt6rym

swiadczone blidq uslu gi nalezy oznakowac i opisac w spo s6 b

umozliw iajqcy identyfikacjli oraz skontaktowanie sili zainteresowanych z firm q sw iadczqcq
uslu gi.
5) Uslugli nalezy wykonywac w spos6 b nie zakl6cajqcy ruchu na drogach publicznych, ni e
powodujqcy nadmiernego, mozliwego do uniknilicia hala su, ni e powodujqcy wycieku
scie k6w na drogi.
4.

Niezblidne zabiegi z zakresu ochrony srodowis ka

ochrony sa nitarn ej wymaga ne po

zakonczeniu dzialalnosci objlitej zezwoleniem:
1) Wykonanie wszystkich wynikajqcych z przepis6w prawa czynnosci umozli wiajqcych
bezpieczne zakonczenie dzialalnosci.
2) Usunilicie poprzez odzysk lub unieszkod liwi enie wszystkich zanieczyszczen znajdujqcych
sili na terenie nieruchomo sci, na kt6rej prowa dzo na blidzie dzialalnosc.
3) Obmycie i dezynfekcja pojazdu wyko rzyst ywa nego do prowadzo nej dzialalno sci.
5. Inne wymaga nia szczeg61ne wynikajqce z odrlibnych przepis6w, w tym wy maga nia
dotyczqce

standardu

sa nitarn ego

wykonywa nia

uslu g,

ochrony

srodowiska

i obowiqzku prowadzenia odpowiedniej dokum entacji dzialalnosci objlitej zezwoleniem.
1) Przedsilibiorca zobowiqzany jest do przestrzegania prze pi s6w usta wy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony srodowi ska (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 672 ze zm .), ust awy z dnia 14
grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 2013 r., pOZ. 21 ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz qdku w gminach (j.t. Oz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)
oraz przepis6w sanitarnych.
2) Swiadczenie uslu g odbioru ni eczystosci odbywac sili blidzie wylqczni e na podstawie
umowy

i na wa runkach

w

ni ej

okreslonych,

zawartej

z wlascicie lem

(zarzqdcq,

uzytkownikiem) nieruchomo sci oraz wystawia ni a dowod6w korzystania z uslu g z podani em
ilosci wywiez ion ych nieczyst osci, ce ny uslu gi oraz odbio rcy nieczystosci.
3) Przeds ilibiorca zobowiqza ny j est do sporzqdzania i dostarcza nia W6jtow i Gminy
Baboszewo kwartalnych

sprawozdan, kt6re nalezy przeka zywac do konca mi es iqca

na stli Puj qCego po kwartale, kt6rego dotyczy. Sprawozdanie powi nn o zawierac:

- informacj e 0 ilosci i rodzaju nieczystosci cieklych odebranych z obszaru Gminy Baboszewo;
- inform acje 0 sposobach zagospo darowa nia nieczystosci cieklych, w raz ze wskazan iem
stacji zlewnej, do ktorej zostaly przekazane odebrane nieczystosci ciekle;
-

li cz b~

wlascicieli nieruchomosci, od ktorych zostaly odebrane nieczysto sci ciekle.

Do sprawozd ania nalezy dolqczye wykaz wlascicieli nieruchomosci, z ktorymi w okresie
obj~tym

sprawozdaniem

Przedsi~biorca

zawarl

umowy

na

oproznianie

zbiornikow

bezodplywowych i tran sportu nieczystosci cieklych oraz wykazu wlasc icieli nieruchomosci,
z ktorymi umowy te ulegly rozwiqzaniu lub wygasly. W wykazach za mieszcza
i nazw isko lub

nazw~

si~ imi ~

oraz adres wlascicieli nieru chomosci, a takze adres nieruchomosci.

4) Przed si~b iorca zobowiqzany jest do zachowania wy mogow sa nitarnych podczas
prowadzenia dzialalnosci niepowodujqcych zagrozenia zdrowia, zycia ludzi lub srodow iska
oraz usuwa ni a skutkow ni eprawidlowego prowadzenia dzialalnosci na wlasny koszt.
5)

Przedsi~biorca

zobowiqzany jest do niezwlocznego zglaszania Wojtow i Gminy Baboszewo

wsze lkich zmian danych okreslonych w zezwo leniu .
6. Okresla si~ na st~pujqCq stacj~ zlewn q, do ktorej nalezy tran sportowac nieczystosci ciekle :
sta cja zlewna na terenie Oczyszczalni Sciekow w Drobini e, zarzqdzana przez REMON DIS
DROBIN Komunalna Sp. z 0.0.
W przypadku nie wypelnienia wa runko w okreslonych w powyzszej decyzji zezwolenie moze
bye

cofni~te

bez od szko dowa nia w trybie art. 9 ust . 2 ustawy

0

utrzymaniu czystosci

i porzqdku w gminach.

Uzasadnienie

Firma REMON DIS DROBIN Komunalna Sp. z 0.0. , ul. Tupad zka 7, 09-210 Drobin, NIP 77426-89-101, REGON 611327449, zwrocila

s i~

z wn ioskie m z dnia 09.09.2016 r. (data wplywu:

12.09.2016 r.) do Wojta Gminy Baboszewo 0 wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci
w zakres ie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i tran sportu nieczystosci cieklych od
wla scicieli nieruchomosci zlokalizowanych w gra nicach administracyjnych Gminy Baboszewo.
Wniosek sporzqdzo no zgod ni e z art. 8 ustawy
Zgodnie z art. 7 ust. 6 ust awy

0

0

utrzymaniu czystosci i porzq dku w gmin ach.

utrzymaniu czystosci i porzqdku w gm inach organem wlasciwym do

wyda nia zezwolenia j est wojt, burmistrz lub prezyde nt miasta wlasciwy ze

wzg l ~d u

na mi ej sce

swiadcze ni a uslu g. Wnioskodawca zamierza swiadczyc uslugi na t erenie Gminy Baboszewo, wobec

czego organem wlasciwym do wydania zezwolenia jest WOjt Gminy Baboszewo.
Wnioskodawca prowa dzi dzialalnosc gospo darczq polegajqcq na oproinianiu zbiornikow
bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych (numer KRS: 0000061916).
Wnioskodawca wykazal, ie posiada moiliwosci organizacyjne i techniczne pozwalajqce
nal eiycie

wykonywac

obowiqzki

zwiqzane

z oproi nianiem

zbiornik6w

bezodplywowych

i transportu nieczystosci cieklych - dyspo nuje odpowiednim pojazdem przystosowanym do
oproiniania zbiornikow bezodplywowych i tran sportu ni eczystosc i cieklych. Udokumentowal t akie
gotowosc odbioru nieczystosci ci eklych przez stacj~ zlewnq.
Wnioskodawca przedstawil rowniei zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy
porzqdku w gminach zaswiadczenie

0

0

utrzymaniu czystosci

braku zaleglo sc i podatkowych i zaleglosci w placeniu

skladek na ubezpieczenie zdrowotn e i spoleczne .
Przestrzeganie przepis6w ochrony srodowiska, a takie przepi s6w zwiqzanych z prowadzonq
dzialalnosci q oraz spelnieni e wszystkich wa runk6 w niniejszego zezwolenia jest obowiqzkowe
w przeciwnym wypadku za stosowa ne

b~dq

sa nkcje wynikajqce z art. 9 ustawy

0

utrzymaniu

czystosci i porzqdku w gminach.
Uznano, ie dzialalnosc opisana w niniejszym zezwoleniu nie spow oduje zagroienia dla
srodo w iska, a wszystkie wymogi zw iqzane z t q dzialalnosci q i obow iqzki naloione nini ej szq decyzjq
b~dq spelnione.

Biorqc powyisze pod uwag~ , orzekam jak w se ntencji.

Pouczenie

Od niniej szej decyzji sluiy stronie od wolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Ciechanowie za posrednictwem W6jta Gminy Baboszewo w termini e 14 dni od daty dor~cz e ni a
niniejszej decyzji.
Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacji Publicznej (BIP) prowadzo nym przez Urzqd Gminy Baboszewo .

Otrzymujq:

1. REMON DIS DROBIN Komunalna sp. z 0.0.
ul. Tupadzka 7
.

09-210 Drobin

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.

.

C1

older

Kk:o~nik Ittlc;)tu ~llt.O"\J~,1J p"l~~lr ;~r,lIe~o. Gc)S~Qdlr~i .
NltMilomoimnd IOdpld~m! Mml,lnJ~;~m~ OdIl'Ony ~r~o'.\ !skJ 1RolnlCtWa

0

oplacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., pOl. 783 ze

zm.) za wydane zezwolenie pobrano oplat~ skarbowq w kwocie 107 zl, slownie: sto siedem 00/ 100
zlotych, (Cz~sc III pkt 42) platnq przed wydaniem decyzji. Oplata skarbowa zostala wniesiona dnia
09.09.2016 r.

