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Zawidz Kościelny, dn.05.10.2016 r. 

 

OŚ.6233.4.2016 

D E C Y Z J A  

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości 

zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Zawidz 

Na podstawie art. 104 §1, art. 107 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 

ust. 6, art. 9 ust. 1, 1aa i 1b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.09.2016r. 

złożonego dnia (data wpływu 04.10.2016r.) przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc, w 

sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

ZEZWALAM 

Przedsiębiorstwu - Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w 

Sierpcu ul. Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc, na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych od właścicieli 

nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Zawidz, na następujących 

warunkach : 

1. Zezwala się Przedsiębiorstwu na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych z terenu gminy Zawidz i transport ścieków do stacji zlewnej Miejskiej 

Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu 

2. Termin podjęcia działalności ustala się od dnia 11.10.2016r. 

3. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem : 

a) Usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć techniki, w 

szczególności nie powodując zanieczyszczenia środowiska, bez zagrożenia dla zdrowia 

ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla 

środowiska, z poszanowaniem interesów osób trzecich, 

b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych powinno odbywać się z częstotliwością 

zapobiegającą wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia 

lub niewłaściwego opróżnienia, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód 

gruntowych,  
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c) opróżnianie zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości powinno odbywać 

się w sposób nie powodujący nadmiernej uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców oraz 

osób trzecich, 

d) załadunek nieczystości ciekłych oraz ich transport powinny odbywać się w sposób nie 

powodujący zanieczyszczenia, 

e) działalność wykonywana jest siłami własnymi z zastosowaniem odpowiednich środków i 

sprzętu przez podmiot, który uzyskał niniejsze zezwolenie, 

f) tabor specjalistyczny wykorzystywany do opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz 

transportu nieczystości ciekłych powinien być oznakowany w sposób trwały 

g) i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu, 

h) opróżnianie zbiorników bezodpływowych wraz z transportem nieczystości ciekłych 

odbywać się będzie na zgłoszenie właściciela nieruchomości, 

i) usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych od właścicieli nieruchomości z miejsc położonych na terenie Gminy Zawidz będą 

prowadzone tylko spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach 

regulujących warunki techniczne pojazdów. 

 

4. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po 

zakończeniu działalności objętej zezwoleniem : 

Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z 

zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej : 

a) usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której 

prowadzona będzie działalność, 

b) obmywać oraz dokonać dezynsekcji i dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeń 

służących prowadzonej działalności, 

c) wypowiedzieć umowy zawarte z właścicielami nieruchomości na odbiór i transport 

nieczystości ciekłych do stacji zlewnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu. 

5. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania dotyczące 

standardu sanitarnego wykonywania usługi, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia 

odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem : 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska, 

ustawy, o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów sanitarnych. 

2) Podmiot uprawniony, w zakresie standardu sanitarnego jest zobowiązany do wykonywania 

usług w sposób przewidziany zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie 

Zawidz oraz zachowaniem wymogów określonych w Uchwale Nr 103/XV/2016 Rady Gminy 

Zawidz z dnia 24 czerwca 2016r w sprawie w sprawie wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

3) Świadczenie usług odbioru nieczystości odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umowy i 

na warunkach w niej określonych, zawartej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) 

nieruchomości oraz wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem ilości 
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wywiezionych nieczystości, ceny usługi oraz odbiorcy nieczystości. 

4) Sporządzanie i dostarczanie Wójtowi Gminy Zawidz kwartalnych sprawozdań : 

a) sprawozdanie należy przekazywać Wójtowi Gminy Zawidz  w terminie do końca miesiąca 

następującego po kwartale, którego dotyczy, 

b) sprawozdanie powinno zawierać : 

c) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej gminy, 

d) informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze wskazaniem 

stacji zlewnej, od której zostały przekazane odebrane nieczystości ciekłe, 

e) do sprawozdań należy dołączyć wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w 

okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykazy właścicieli 

nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazach 

zamieszcza się imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości a 

także adres nieruchomości. 

5) Zachowanie wymogów sanitarnych podczas prowadzenia działalności nie powodujących 

zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska oraz usuwania skutków nieprawidłowego 

prowadzenia działalności na własny koszt. 

6) Przedsiębiorca zobowiązany jest do niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Zawidz 

wszelkich zmian danych określonych w zezwoleniu. 

6. Nieczystości ciekłe należy dostarczyć do: 

Stacji zlewnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu. 

7. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat tj.  od 11.10.2016r.  do dnia: 10.10.2026r. 

W przypadku nie wypełnienia określonych powyżej warunków zezwolenie może być 

cofnięte bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z póź. zm.) 

U z a s a d n i e n i e  

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu ul. 

Konstytucji 3-go Maja 48, 09-200 Sierpc, wystąpiło z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu gminy 

Zawidz i transport ścieków do stacji zlewnej Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Sierpcu. 

Wniosek sporządzono zgodnie z art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach.  

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na 

terenie Gminy Zawidz wobec czego organem właściwym do wydania zezwolenia jest Wójt Gminy 

Zawidz. 

Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające 

należycie wykonać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i nieczystości 

ciekłych - dysponuje odpowiednimi pojazdami przystosowanymi do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych. 

Wnioskodawca przedstawił również zgodnie z art. 8 ust. 1 a oświadczenie o braku 
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zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne. 

Przestrzeganie przepisów ochrony środowiska, a także przepisów związanych z 

prowadzoną działalnością oraz spełnienie wszystkich warunków niniejszej decyzji jest 

obowiązkowe, w przeciwnym przypadku będą zastosowane sankcje wynikające z art. 9 ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W wyniku analizy złożonego wniosku pod kątem przepisów i wymagań prawnych 

wymienionych na wstępie decyzji stwierdza się, że Przedsiębiorca spełnia określone przepisami 

wymagania, a w szczególności dysponuje środkami technicznymi gwarantującymi prawidłowe 

wykonanie działalności. 

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją nie spowoduje zagrożenia dla środowiska, 

a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą 

spełnione. 

Biorąc powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 

 

 

P o u c z e n i e  

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 

w Płocku, za pośrednictwem Wójta Gminy Zawidz w terminie 14 dni od daty otrzymania 

niniejszej decyzji. 

2. Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w 

Biuletynie Informacji Publicznej ( BIP ) prowadzonym przez Urząd Gminy Zawidz. 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EMPEGEK” Sp. z o.o. w Sierpcu ul. Konstytucji 3-go 

Maja 48, 09-200 Sierpc. 
2.  a/a. 

 

 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z póź. zm.) za wydanie 
niniejszego zezwolenia pobrano opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł - sto siedem złotych gr 00 ( część III poz. 42 ) płatną 
przed wydaniem decyzji 
 


