
WOJ I GM INY ZA R SZY N
38-530 Z A R S Z Y N  

woj. oodkaroackie

Zarszyn, dnia 2017-04-20
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D E C Y Z J A

zezwalająca na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 104 §1, art. 107 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA 
( Dz.U. z 2016r., poz. 23 ze zm. ), art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, ust. laa, ust. 1 b 
i ust. 4 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. 
z 2016 r., poz. 250 ze zm.) oraz zgodnie z uchwałą nr XXXI1/223/2017 Rady Gminy Zarszyn 
z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Zarszyn 
po rozpatrzeniu wniosku Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od 
właścicieli nieruchomości z terenu gminy Zarszyn

Wójt Gminy Zarszyn

Zezwala przedsiębiorstwu pn. „SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ 
Sp. z o.o. , ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, Regon: 370301150, NIP: 687-00-05-556, 
KRS 0000118475 na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na następujących warunkach:

1. Zezwala SANOCKIEMU PRZEDSIĘBIORSTWU GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o .o ., 
ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok, Regon: 370301150, NIP: 687-00-05-556, 
KRS 0000118475 na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Zarszyn.

2. Termin rozpoczęcia działalności: 25.05.2017 r.

3. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:

- 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;

- usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
od właścicieli nieruchomości z miejscowości położonych na terenie gminy Zarszyn będą 
wykonywane pojazdami:



* samochód specjalny do czyszczenia kanalizacji DAF, nr rej. RSA 30863;

* samochód ciężarowy asenizacyjny STAR 200 , nr rej. RSA J893;

- pojazdy muszą spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. z 2002 r. 
Nr 193, poz. 1617),

- posiadać rejestracje i aktualne badania techniczne oraz powinny być dopuszczone do ruchu 
drogowego zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;

posiadać trwałe i widoczne oznakowanie, umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy 
świadczącego usługi.

4. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po 
zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:

- usunąć poprzez odzysk lub unieszkodliwienie wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na 
terenie nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność;

- obmyć oraz dokonać dezynsekcji i dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeń 
służących do prowadzonej działalności;

- wypowiedzieć umowy zawarte z właścicielami nieruchomości na odbiór i transport 
nieczystości ciekłych do punktu zlewnego.

5. Inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania 
dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska i obowiązku 
prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem:

- SPGK Sp. z o.o. w Sanoku zobowiązane jest do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2017 r., poz. 519), ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm .), ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm. ) oraz 
przepisów sanitarnych a także zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie 
Zarszyn ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2016 r. poz. 2555 ) wraz z zachowaniem wymogów 
określonych w Uchwale Nr XXXII/223/2017 Rady Gminy Zarszyn z dnia 15 lutego 2017 r. 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
0 uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych z terenu Gminy Zarszyn ( Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2017 r., poz. 1102 );

- świadczenie usług odbioru nieczystości odbywać się będzie wyłącznie na podstawie umowy
1 na warunkach w niej określonych, zawartej z właścicielem, zarządcą, użytkownikiem 
wieczystym nieruchomości oraz wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem ilości 
wywiezionych nieczystości, ceny usługi oraz odbiorcy nieczystości;

- SPGK Sp. z o.o. w Sanoku zobowiązane jest do sporządzania i dostarczania Wójtowi Gminy 
Zarszyn kwartalnych sprawozdań w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, 
którego dotyczy.

- przy prowadzeniu działalności konieczne jest zachowanie wymogów sanitarnych nie 
powodujących zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi oraz środowiska. Usuwanie skutków 
nieprawidłowego prowadzenia działalności należy wykonać na własny koszt.



- należy niezwłocznie zgłaszać Wójtowi Gminy Zarszyn wszelkie zmiany dotyczące danych 
określonych w niniejszym zezwoleniu.

6. Określa się następującą stację zlew ną, do której należy transportować nieczystości ciekłe:

- oczyszczalnia ścieków w Trepczy, 38-500 Sanok.

7. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat tj. od dnia 25 maja 2017 r. do 25 maja 2027 r.

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 ze zm .).

Uzasadnienie

SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ Sp. z o .o ., ul. Jana Pawła 
II 59, 38-500 Sanok zwróciło się do Wójta Gminy Zarszyn z wnioskiem z dnia 10 kwietnia 
2017 r. ( data wpływu do Urzędu Gminy Zarszyn 14 kwiecień 2017 r. ) o wydanie decyzji 
zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Zarszyn.

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( Dz. U. z 2016r.; poz. 250 ze zm.) organem właściwym do wydania 
zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce 
świadczenia usług.

Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające 
należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych 
i transportem nieczystości ciekłych -  dysponuje odpowiednimi pojazdami do tego celu 
przystosowanymi. Wnioskodawca przedstawił również zaświadczenie o braku zaległości 
podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne ( art. 8 ust. la 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Spełnienie warunków określonych w niniejszej decyzji a także przestrzeganie 
przepisów ochrony środowiska oraz przepisów związanych z prowadzoną działalnością jest 
obowiązkowe. W przypadku nie spełnienia powyższego zostaną zastosowane sankcje 
wynikające z art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Wydając przedmiotową decyzję, uznano, że wnioskodawca nie spowoduje zagrożenia 
dla środowiska, a wszystkie wymogi związane z prowadzeniem tej działalności i obowiązki 
nałożone niniejszą decyzją zostaną spełnione.

Biorą powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.



Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego 
w Krośnie za pośrednictwem Wójta Gminy Zarszyn w terminie 14 dni od daty otrzymania 
niniejszej decyzji.

Decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy Zarszyn.

Otrzymują:

1. SANOCKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ \ Sd. z o.o. 
ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok.

(T) a/a.

Pobrano opłatą skarbową w wysokości 107 zł -n a  podst. art. 4 ( część III pkt 42 ) ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej ( Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.)


