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GMINY BABOSZI<:WO Baboszewo, 04.09.2018 r. 

PPGNiOS.6233.1.1.2018 

DECYZJA 

Na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post~powania 

administracyjnego U.t. Dz. U. z 2017 r. , paz. 1257 ze zm.J, art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 

6, art. 9 ust. 1, ust. 1aa, ust. Ib i ust. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 

a utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Dz. U. z 2018 r., paz. 1454), oraz 

w zwiqzku z Uchwalq Nr XXI/140/2016 Rady Gminy Baboszewo z dnia 30 wrzesnia 

2016 r. w sprawie okreslenia wymagan, jakie powinien spelniac przedsi~biorca 

ubiegajqcy si~ a uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie 

oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych (Dz. 

Urz. Woj. Maz. z dnia 6 pazdziernika 2016 r., paz. 8608), po rozpatrzeniu wniosku 

z dnia 06.08.2018 r. (data wplywu: 08 .08.2018 r.) EKO-WYWOZ Daniel 

Wodzyllski, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 06-400 Ciechanow 

zezwalam 

EKO-WYWOZ Daniel Wodzynski, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 06-400 

Ciechanow, NIP 566-197-45-1 7, REGON 147088541, zwanemu dalej 

"Przedsi~biorcq", na prowadzenie dzialalnosci w zakresie oprozniania zbiornikow 

bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych. 

1. Przedmiot dzialalnosci obj~tej zezwoleniem: 

1) OprOinianie zbiornikow bezodplywowych i transport nieczystosci 

cieklych. 

2) Obszarem dzialalnosci obj~tej zezwoleniemjest teren Gminy Baboszewo. 

2. Zezwolenie wydaje si~ na okres 10 lat, to jest ad 04.09.2018 r. do 

03.09.2028 r. 

3. Wymagania w zakresie jakosci uslug obj~tych zezwoleniem: 
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1) Uslugi nalezy wykonywae z zachowaniem najwyzszych jakosciowo 

osiqgni~e techniki, w szczeg6lnosci nie powodujqc zanieczyszczenia 

srodowiska, bez zagrozenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania 

proces6w lub metod, kt6re mogq bye szkodliwe dla srodowiska, 

z poszanowaniem interes6w os6b trzecich. 

2) Uslugi w zakresie oprozniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu 

nieczystosci cieklych od wlascicieli nieruchomosci z miejscowosci 

polozonych na terenie Gminy Baboszewo b~dq prowadzone: 

- samochodem ci~zarowym asenizacyjnym marki VOLVO FL615 0 numerze 

rejestracyjnym weI 27453. 

3) Pojazd Przedsi~biorcy musi spelniae wymagania okreslone 

w Rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 lis top ada 2002 r . 

w sprawie wymagan dla pojazd6w asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, 

poz. 1617). 

4) Pojazdy, kt6rymi swiadczone b~dq uslugi nalezy oznakowae i opisae 

w spos6b umozliwiajqcy identyfikacj~ oraz skontaktowanie si~ 

zainteresowanych z firmq swiadczqcq uslugi. 

5) Uslug~ nalezy wykonywae w spos6b niezakl6cajqcy ruchu na drogach 

publicznych, niepowodujqcy nadmiernego, mozliwego do unikni~cia halasu, 

niepowodujqcy wycieku sciek6w na drogi. 

4. Niezb~dne zabiegi z zakresu ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej 

wymagane po zakonczeniu dzialalnosci obj~tej zezwoleniem: 

1) Wykonanie wszystkich wynikajqcych z przepis6w prawa czynnosci 

umozliwiajqcych bezpieczne zakonczenie dzialalnosci. 

2) Usuni~cie poprzez odzysk lub unieszkodliwienie wszystkich 

zanieczyszczen znajdujqcych si~ na terenie nieruchomosci, na kt6rej 

prowadzona b~dzie dzialalnose. 
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3) Obmycie 

dzialalnosci. 

dezynfekcja pojazdu wykorzystywanego do prowadzonej 

5. lnne wymagania szczegolne wynikajqce z odrt;lbnych przepisow, w tym 

wymagania dotyczqce standardu sanitarnego wykonywania uslug, ochrony 

srodowiska i obowiqzku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji 

dzialalnosci objt;ltej zezwoleniem. 

1) Przedsit;lbiorca zobowiqzany jest do przestrzegania przepisow ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony srodowiska (Oz. U. z 2018 r., poz. 

799 ze zm.), ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Oz. U. 

z 2018 r., poz. 992 ze zm.), ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 

o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach (Oz. U. z 2018 r ., poz. 1454) 

oraz przepisow sanitarnych. 

2) Swiadczenie uslug odbioru nieczystosci odbywac sit;l bt;ldzie wylqcznie na 

podstawie umowy i na warunkach w niej okreslonych, zawartej 

z wlascicielem (zarzqdcq, uzytkownikiem) nieruchomosci oraz wystawiania 

dowodow korzystania z uslug z podaniem ilosci wywiezionych nieczystosci, 

ceny uslugi oraz odbiorcy nieczystosci. 

3) Przedsit;lbiorca zobowiqzany jest do sporzqdzania i dostarczania Wojtowi 

Gminy Baboszewo kwartalnych sprawozdau, ktore nalezy przekazywac do 

kouca miesiqca nastt;lpujqcego po kwartale, ktorego dotyczy. Sprawozdanie 

powinno zawierac: 

- informacje 0 ilosci i rodzaju nieczystosci cieklych odebranych z obszaru 

Gminy Baboszewo; 

- informacje 0 sposobach zagospodarowania nieczystosci cieklych, wraz ze 

wskazaniem stacji zlewnej, do ktorej zostaly przekazane odebrane 

nieczystosci ciekle; 

- liczbt;l wlascicieli nieruchomosci, od ktorych zostaly odebrane nieczystosci 

ciekle. 
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Do sprawozdania nalezy dolqczye wykaz wlascicieli nieruchomosci, 

z ktorymi w okresie obj~tym sprawozdaniem Przedsi~biorca zawarl umowy 

na oproznianie zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci 

cieklych oraz wykaz wlascicieli nieruchomosci, z ktorymi umowy te ulegly 

rozwiqzaniu lub wygasly. W wykazach zamieszcza si~ imi~ i nazwisko lub 

nazw~ oraz adres wlascicieli nieruchomosci, a takze adres nieruchomosci. 

4) Przedsi~biorca zobowiqzany jest do zachowania wymogow sanitarnych 

podczas prowadzenia dzialalnosci niepowodujqcych zagrozenia zdrowia, 

zycia ludzi lub srodowiska oraz usuwania skutkow nieprawidlowego 

prowadzenia dzialalnosci na wlasny koszt. 

5) Przedsi~biorca zobowiqzany jest do niezwlocznego zglaszania Wojtowi 

Gminy Baboszewo wszelkich zmian danych okreslonych w zezwoleniu. 

6. Okresla si~ nast~pujqCq stacj~ zlewnq, do ktorej nalezy transportowae 

nieczystosci ciekle: biologiczna stacja zlewna LEMNA w Kondrajcu, Gmina 

Sochocin. 

W przypadku nie wypelnienia warunkow okreSlonych w powyzszej decyzji 

zezwolenie moze bye cofni~te bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy 

o utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach. 

Uzasadnienie 

EKO-WYWOZ Daniel Wodzyilski, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9, 06-400 

Ciechanow, NIP 566-197-45-17, REGON 147088541, zwrocil si~ z wnioskiem 

z dnia 06.08.2018 r. (data wp!ywu: 08.08.2018 r.) do Wojta Gminy Baboszewo 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie oprozniania 

zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych od wlascicieli 

nieruchomosci zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy 

Baboszewo. 

Wniosek sporzqdzono zgodnie z art. 8 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku 

w gminach. 
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Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach 

organem wlasciwym do wydania zezwolenia jest wojt, burmistrz lub prezydent 

miasta wlasciwy ze wzglEidu na miejsce swiadczenia uslug. Wnioskodawca 

zamierza swiadczyc uslugi na terenie Gminy Baboszewo, wobec czego organem 

wlasciwym do wydania zezwolenia jest Wojt Gminy Baboszewo. 

Wnioskodawca wykazal, ze posiada mozliwosci organizacyjne i techniczne 

pozwalajqce nalezycie wykonywac obowiqzki zwiqzane z oproznianiem zbiornikow 

bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych - dysponuje odpowiednim 

pojazdem przystosowanym do oprozniania zbiornikow bezodplywowych 

i transportu nieczystosci cieklych. Udokumentowal takze gotowosc odbioru 

nieczystosci cieklych przez stacj~ zlewnq. 

Wnioskodawca przedstawi! rowniez zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy 0 utrzymaniu 

czystosci i porzqdku w gminach oswiadczenie 0 braku zaleglosci podatkowych 

i zaleglosci w placeniu skladek na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne. 

Przestrzeganie przepisow ochrony srodowiska, a takie przepisow zwiqzanych 

z prowadzonq dzialalnosciq oraz spelnienie wszystkich warunkow niniejszego 

zezwolenia jest obowiqzkowe 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 dzialalnosciq 

i obowiqzki nalozone niniejszq decyzjq b~dq spelnione. 

Biorqc powyzsze pod uwag~, orzekamjak w sentencji. 

Pouczenie 

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzqdowego Kolegium 

Odwolawczego w Ciechanowie za posrednictwem Wojta Gminy Baboszewo 

w terminie 14 dni od daty dor~czenia niniejszej decyzji. 
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Niniejsza decyzja zostanie podana do pubJicznej wiadomosci poprzez 

zamieszczenie w Biuletynie Informacji PubJicznej (BIP) prowadzonym przez Urzqd 

Gminy Baboszewo. 

Otrzymujq: 

1. EKO-WYW6z Daniel Wodzynski 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 9 

06-400 Ciechan6w 

2. al.iJ. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16listopada 2006 r. 0 oplacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 

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 06.08.2018 r. 

Strona 6 z 6 


