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Zawidz Kościelny, dn.01.03.2017r. 

 

OŚ.6233.3A.2016 

D E C Y Z J A  

Na podstawie art. 154 §1 i § 2 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 21.02.2017r. przez Przedsiębiorstwo 

SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 31, w sprawie 

zmiany zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

ZMIENIAM  

dotychczasową decyzję OŚ.6233.3.2016 wydaną dnia 20.09.2016 r. Przedsiębiorstwu SITA Płocka 
Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 31, na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i wywozu nieczystości ciekłych od właścicieli 
nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Zawidz.  

 Zmiana obejmuje nazwę spółki  

z  SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  

na SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.  

 

Pozostałe warunki wydanej decyzji pozostają bez zmian. 

 

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

Przedsiębiorstwo SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 09-400 Płock, ul. 

Przemysłowa 31, wystąpiło z wnioskiem w sprawie zmiany zezwolenia na prowadzenie przez 

przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. We wniosku zawarto informację, że zmiana nazwy spółki obowiązuje od dnia 

03.02.2017r. oraz, że spółka zachowuje swój dotychczasowy adres, numer NIP, Regon, numer 

rachunku bankowego i numer KRS. Do wniosku dołączono aktualny odpis KRS z nową nazwą Spółki 

oraz potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w kwocie 10,00 zł za zmianę zezwolenia. 

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. 

 

Biorąc powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. 
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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. Przedsiębiorstwo SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 31. 

2.  a/a. 

 

 

 


