GMINA BABOSZEWO
09-130 Baboszewo, ul. Warszawska 9A
Regon 130378054
NIP 5671790440
PPGNiOS.6233.1.2 .2 016

Babo szewo, 17.11.2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art . 104 § 1 ustawy z dni a 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 w rzesnia 1996 r. 0 utrzymani u czystosci i porzqdku w gminach
(j .t . Oz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm .), oraz w zwiqzku z Uchwalq Nr XX I/ 140/2016 Rady Gminy
Baboszewo z dnia 30 w rzesnia 2016 r. w sprawie okreslenia wymagan, j akie powinien spelnia e
przedsi~biorca

ubiegajqcy

s i~ 0

uzyskan ie zezwo lenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie

opr6i ni ania zbiorni k6w bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych (Oz. Urz. Woj. Maz.
z dnia 6 paidziernika 2016 r. , poz. 8608), po rozp atrzeniu w niosku z dni a 09.11.2016 r. (dat a
w plyw u: 10.11.2016 r.)

Przed s i ~b iorstwa

Gospodarki Komunalnej w Plonsku Sp. z o.

0.,

ul.

Mickiewicza 4, 09-100 Plonsk

zezwalam

Przed s i~biorstwu

Gospodarki Komunalnej w Plonsku Sp. z o.

NIP 567-000-41-26, REGON

0.,

130314574, zwanemu dalej

ul. M ickiewicza 4, 09-100 Plonsk,

" Prz edsi~b ior cq",

na prowadzenie

dzialalnosci w za kresie opr6iniania zbiorni k6w bezodplywowych i tran sport u ni eczystosci cieklych.
1. Przedmiot dzi alalnosci

obj~tej

zezwoleniem:

1) Opr6inianie zbiornik6w bezodplywowyc h i transport nieczystosci ciekl ych.
2) Obsza rem dzialalnosci
2. Zezwo lenie wydaje

si~

obj ~tej

zezwo len iem jest teren Gminy Baboszewo.

na okres 10 lat, t o jest od 21.11.2016 r. do 20.11.2026 r.

3. Wymagania w zak resie jakosci uslu g obj~tych zezwole ni em:
1) Uslugi naleiy wykonywae z zachowa ni em najwyiszych jakosciowo

osiqgni~e

techni ki,

w szczeg61nosci nie powodujqc zanieczyszczen ia srodowiska, bez zagroienia dla zdrowia
lud zkiego oraz bez stosowa ni a proces6w lub metod, kt6re mogq bye szko dliwe dla
srodow iska, z poszanowaniem int eresow os6b trzecich.
2) Uslugi w za kresie opr6iniania zbiornik6w bezodplywowych i transpo rt u nieczystosci
cieklych od wlascici eli ni eruchomosci z miejscowosci poloionych na terenie Gmi ny

Baboszewo

b~dq

prowadzone:

- samochodem asenizacyjnym Mercedes Benz AXOR 2529,

0

numerze rejestracyjnym WPN

KM80;
- samochodem asenizacyjnym STAR 15-227 LC, 0 numerze rejestracyjnym WPN 95G3;
- samochodem asenizacyjnym MAN TGM,
- przyczepq ci~zarowq rolniczq -

0

numerze rejestracyjnym WPN MM 15;

woz asenizacyjny MEPROZET T-527 /2 (PN -40/2)'

o numerze rejestracyjnym WPN 13CJ;
-

przyczepq ci~zarowq rolniczq - woz asenizacyjny MEPROZET T-527/PK-40,

0

numerze

rejestracyjnym WPN P580.
3) Pojazd

Przedsi~biorcy

musi speln iac wymagania okreslone w Rozporzqdzeniu Ministra

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dla pojazdow asenizacyjnych
(Oz . U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
4) Pojazdy, ktorymi swiadczone b~dq uslugi nalezy oznakowac i opisac w sposob
umozliwiajqcy

identyfikacj~

oraz skontaktowanie

si~

zainteresowanych z firmq swiadczqcq

uslugi.
5)

Uslug~

nalezy wykonywac w sposob nie zaklocajqcy ruchu na drogach publicznych, nie

powodujqcy nadmiernego, mozliwego do

unikni~cia

halasu, nie powodujqcy wycieku

sciekow na drogi.
4.

Niezb~dne

zabiegi z zakresu ochrony srodowiska

zakonczeniu dzialalnosci

obj~tej

ochrony sanitarnej wymagane po

zezwoleniem:

1) Wykonanie wszystkich wynikajqcych z przepisow prawa czynnosci umozliwiajqcych
bezpieczne zakonczenie dzialalnosci.
2)

Usuni~cie

si~

na terenie nieruchomosci, na ktorej prowadzona b~dzie dzialalnosc.

poprzez odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich zanieczyszczen znajdujqcych

3) Obmycie i dezynfekcja pojazdu wykorzystywanego do prowadzonej dzialalnosci.
5. Inne wymagania szczegolne wynikajqce z
dotyczqce

standardu

sanitarnego

odr~bnych

wykonywania

przepisow, w tym wymagania
uslug,

i obowiqzku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dzialalnosci
1)

Przed s i~biorca

ochrony
obj~tej

srodowiska

zezwoleniem.

zobowiqzany jest do przestrzegania przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony srodowiska (j.t. Oz. U. z 2016 r. , poz. 672 ze zm.), ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r.

0

odpadach (Oz . U. z 2013 r., poz. 21 ze zm.), ustawy z dnia 13 wrze snia

1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (j.t. Oz . U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.)
oraz przepisow sanitarnych .

2) Swiadczenie uslug odbioru nieczystosci odbywac si~ b ~ dzi e wylqcznie na pod st awie
umowy i na

wa run kac h w

ni ej

okreslonych,

zawartej

z wlascicie lem

(zarzqdcq,

uiytkownikiem) nieruchomosci oraz wystawia nia dowodow korzystania z uslu g z pod aniem
ilosci wywiezionych ni eczysto sci , ceny uslugi oraz odbiorcy ni eczystosci.
Przed s i~biorca

3)

zobowiqzany jest do sporzqdza nia i dostarczania Wojtowi Gminy

Baboszewo kwartalnych sprawozdan , ktore naleiy przeka zywac do konca miesiqca
na st~pujqce go

po kwartale, ktorego dotyczy. Sprawozdanie pow inno zawierae:

- informacj e 0 ilosci i rod zaj u nieczystosci cieklych odebranych z obszaru Gminy Baboszewo;
- informa cj e 0 sposob ac h zagospodarowania ni eczystosci ci ekl ych, w raz ze ws kazani em
st acji zlewnej, do ktorej zostaly przekazane odebrane nieczystosci ciekle;
-

liczb~

wla scicieli nieruchomosci, od ktorych zostaly odebrane nieczystosci ciekle.

Do sprawozdania nal eiy dolqczyc wykaz wlascicieli nieruchomosci, z ktorymi w okresie
obj~tym

spra wozdani em

Prz e d s i~biorca

zawar!

umowy na

oproinianie

zbiorni kow

bezodplywowych i tran sportu nieczysto sci cieklych oraz wykaz wla scicieli ni er uchomosci,
z ktorymi umowy te ulegly rozwiqzaniu lub wygasly. W wykazach zamieszcza
i nazwis ko lub

n azw~

Przedsi~biorca

4)

si~ imi ~

oraz adres wlascicieli nieruchomo sci, a t akie adres ni eruchomo sc i.

zobowiqzany jest do zachowania wymogow sa nitarnych podczas

prowadzenia dzialalnosc i niepowoduj qcych zagroienia zdrowia , iycia ludzi lub srodowi ska
oraz usuwa nia sk utkow ni eprawidlowego prowa dzeni a dzialalnosci na wlasny koszt.
5)

Przed si~ biorca

zobowiqzany jest do ni ezwlocznego zglasza nia Wojtowi Gminy Baboszewo

wsze lkich zm ian danych okreslonych w zezwoleniu.
6. Okresla s i~ na st~ pujqCq stacj~ zlewnq, do ktorej nal eiy t ra nsportowae nieczystosci ciekle:
Oczyszczalnia sciekow w Poswi~tnem, gm. Plon sk, stanowiqca wlasnosc Przed s i~biorcy.
W przypadku ni e wypelni en ia wa run kow okres lonyc h w powyiszej decyzji zezwo lenie moie
bye

cofni~te

bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy

0

utrzymani u czystosci

i porzqdku w gminach .

Uzasadnienie

Przedsi~biorstwo

Gospodarki Komunalnej w Plonsku Sp. z o.

0.,

ul. M ickiewicza 4, 09-100

Plon sk, NIP 567-000-4 1-26, REGON 130314574, zwrocilo s i ~ z w nio sk iem z dnia 09.11.2016 r. (data
w plyw u: 10.11.2016 r.) do Wojta Gminy Baboszewo

0

wydani e zezwolenia na prowadzenie

dzialalnosci w zakresie oprainiania zbiornikaw bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych
od wtascicieli nieruchomosci zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Baboszewo.
Wniosek sporzqdzono zgodnie z art. 8 ustawy
Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy

0

0

utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach .

utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach organem wlasciwym do

wydania zezwolenia jest wajt, burmistrz lub prezydent miasta wlasciwy ze wzgl~du na miejsce
swiadczenia uslug. Wnioskodawca zamierza swiadczyc ustugi na terenie Gminy Baboszewo, wobec
czego organem wlasciwym do wydania zezwolenia jest Wajt Gminy Baboszewo.
Wnioskodawca prowadzi dzialalnosc gospodarczq polegajqcq na oprainianiu zbiornikaw
bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych (numer KRS: 0000088095).
Wnioskodawca wykazal, ie posiada mozliwosci organizacyjne i techniczne pozwalajqce
nalezycie wykonywac

obowiqzki

zwiqzane

z opraznianiem

zbiornikaw

bezodptywowych

i transportu nieczystosci cieklych - dysponuje odpowiednimi pojazdemi przystosowanymi do
oprazniania zbiornikaw bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych . Udokumentowal takze
gotowosc odbioru nieczysto sci cieklych przez

stacj~

zlewnq .

Wnioskodawca przedstawil rawniez zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy
porzqdku w gminach zaswiadczenie

0

0

utrzymaniu czystosci

braku zaleglosci podatkowych i zaleglosci w placeniu

sktadek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne .
Przestrzeganie przepisaw ochrony srodowiska, a takze przepisaw zWiqzanych z prowadzonq
dziatalnosci q oraz spelnienie w szystkich warunkaw niniejszego zezw olenia jest obow iqzkow e
w przeciwnym wypadku zastosowane

b~dq

sankcje wynikajqce z art. 9 ustawy

0

utrzymaniu

czystosci i porzqdku w gminach.
Uznano, ze dzialalnosc opisana w niniejszym zezwoleniu nie spowoduje zagrozenia dla
srodowiska, a wszystkie wymogi zwiqzane z tq dZialalnosci q i obowiqzki nalozone niniejszq decyzjq
b~dq

spelnione.
Biorqc powyzsze pod uwag~, orzekam jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium Odwolawczego
w Ciechanowie za po srednictwem Wajta Gminy Baboszew o w terminie 14 dni od daty dor~czenia
niniejszej decyzji.

Niniejsza decyzja zostan ie podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie w Biuletynie
Informacj i Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urzqd Gminy Baboszewo.

I,';-C . '.,,\ \ .I !I PI,lr. J\,.l:::J i'id lll _~"·lrb9. GospWJrki
~knu:homo5mmll OdpJli.m:~onmll.Il:) jr.lU{hror._J S(""Aowiska i Ralnictw3

Otrzymujq:
1. Przedsi~biorst wo Gospodarki Komuna ln ej w Plonsku Sp. z o. o.

ul. Micki ewicza 4
09-100 Plonsk

2·m
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 li stopada 2006 r.

0

oplacie ska rbo wej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783 ze

zm .) za wydane zezwo lenie pobrano oplat~ skarbowq w kwocie 107 zl, slownie: sto siedem 00/ 100
zlotych,

(Cz~st

09.11.2016 r.

III pkt 42) platn q przed wydan iem decyzji. Opl ata skarbowa zostala w nies iona dni a

