
Oporow, dnia 05.01.2015r.

G.7021.1.2015

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks post^powania
administracyjnego ( Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2, ust. 6 i art. 9 ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach ( Dz. U. z 2013 r. , poz.
1399 ze zm.) oraz Uchwaly Nr XV/61/2012 Rady Gminy Oporow z dnia 29 lutego 2012 r. w
sprawie wymagan: jakie powinien spelniac przedsi^biorca ubiegajacy sit? o uzyskanie zezwolenia
w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transpoitu nieczystosci cieklych po
rozpalrzeniu wniosku Firmy ,,ASAPOL" Sp. z o.o., ul. Jablonkowa 16, 99-319 Dobrzelin, o
udzielenie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie oprozniania zbiornikow
bezodplywowych i transpoitu nieczystosci cieklych z terenu Gminy Oporow

z e z w a l a m

Firmie ,,ASAPOL" Sp. z o.o., ul. Jablonkowa 16, 99-319 Dobrzelin, na prowadzenie dzialalnosci w
zakresie oprozniania zbiornikow bezodptywowych i transportu nieczystosci cieklych z terenu
Gminy Oporow na nast^pujijcych warunkach:

1. Obszarem prowadzenia dzialalnosci w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i
transport nieczystosci cieklych jest teren Gminy Oporow.

2. Przedmiot dzialalnosci objejtej zezwoleniem obejmuje odbior nieczystosci cieklych i ich
transport do punktu zlewnego — Samorza^dowego Zakladu Budzetowego w Zychlinie z
siedzibq.: ul. Barlickiego 15, 99-320 Zychlin.

3. Terminem podj^cia dzialalnosci jest data uprawomocnienia si? decyzji.
4. Wymagania w zakresie jakosci uslug objetych zezwoleniem.

1) Uslugi nalezy wykonywac z zachowaniem najwyzszych jakosciowo osia^gni^c tecliniki, w
szczegolnosci nie powodujq,c zanieczyszczania srodowiska, bez zagrozenia dla zdrowia
ludzkiego oraz bez stosowania procesow lub metod, ktore mogq. bye szkodliwe dla
srodowiska, z poszanowaniem interesow osob trzecich;
2) oproznienie zbiornikow bezodplywowych powinno odbywac si^ z cz^stotliwoscia^
uzgodnionq, ze stacja zlewna^ w sposob zapobiegaja^cy wyplywaniu nieczystosci cieklych ze
zbiornika w wyniku jego przepelnienia lub niewlasciwego oproznienia , a tym samym
zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wod gruntowych;
3) uslugi w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transport nieczystosci
cieklych od wlascicieli nieruchomosci z miejscowosci potozonych na terenie Gminy
Oporow b§da^ prowadzone tylko pojazdami spelniajaj^ymi wymagania techniczne okreslone
w przepisach regulujacych warunki techniczne pojazdow;
4) srodki transportu zostana^ oznakowane w sposob umozliwiaja^cy identyfikacj^ firmy
swiadcza^cej uslugi wraz z nr telefonu;

5. Inne wymagania szczegolne wynikajq.ce z odr^bnych przepisow, w tym wymagania
dotyczace standardu sanitarnego wykonywania uslug, ochrony srodowiska i obowiajzku
prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dzialalnosci obj^tej zezwoleniem.
Przedsie>iorca obowiazany jest przestrzegac przepisow ustawy Prawo ochrony srodowiska,
ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach.
Przedsi^biorca obowiazany jest przestrzegac przepisow sanitarnych.
Powyzsze przedsi^biorca realizuje poprzez:
1) podmiot uprawniony w zakresie standardu sanitarnego, jest zobowiazany do



wykonywania uslug w sposob przewidziany zapisami regulaminu utrzymania czystosci i
porzadku na terenie Gminie Oporow ( Dz.U. z 2013r., poz. 2219) oraz z zachowaniem
wymogow okreslonych w Uchwale Nr XV/61/2012 Rady Gminy Oporow z dnia 29 lutego
2012 r. w sprawie wymagan: jakie powinien spelniac przedsi?biorca ubiegajacy si? o
uzyskanie zezwolenia w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu
nieczystosci cieklych;
2) sporz^dzenie i dostarczenie Wqjtowi Gminy Oporow kwartalnych sprawozdan zgodnie z
Rozporza_dzeniem Ministra Srodowiska z dnia 15 maja 2012 r. (Dz.U. z 2012 r., poz. 630);
sprawozdanie nalezy przekazac Wojtowi Gminy Oporow w terminie do konca miesia_ca
nast?puja_cego po uplywie kwartalu, wzor sprawozdania kwartalnego zostal okreslony w
wyzej powolanym Rozporzajdzeniu.
3) zachowania wymogow sanitarnych podczas prowadzenia dzialalnosci nie powoduja^cych
zagrozenia dla zdrowia, zycia ludzi lub srodowiska oraz usuwania skutkow
nieprawidlowego prowadzenia dzialalnosci na wlasny koszt;
4) przedsi?biorca zobowiajzany jest do niezwlocznego zglaszania Wojtowi Gminy wszelkich
zmian danych okreslonych w zezwoleniu;

6. Niezb?dne zabiegi z zakresu ochrony srodowiska i ochrony sanitamej wymagane po
zakonczeniu dzialalnosc obj?tej zezwoleniem.
Po zakonczeniu dzialalnosci obj?tej zezwoleniem nalezy wykonac nast?puja_ce zabiegi z
zakresu ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej:
1) usuna^c poprzez odzysk lub imieszkodliwienie wszystkie odpady magazynowane na
terenie nierachomosci, na ktorej prowadzona byia dzialalnosc.,
2) dokonac mycia, dezynsekcji i dezynfekcji wszystkich pojazdow oraz pomieszczeii
sluzaj^ych prowadzonej dzialalnosci,
3) wypowiedziec umowy

7. Zezwolenie wydaje si? na okres 10 lat, licza^c od dnia kiedy decyzja stanie si? ostateczna.
8. W przypadku nie wypelnienia powyzszych warunkow zezwolenie moze bye cofni?te bez

odszkodowania, w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399 ze zm).

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

Firma ,,ASAPOL" Sp. z o.o., ul. Jablonkowa 16, 99-319 Dobrzelin zwrocila si? do Wqjta
Gminy Oporow z wnioskiem z dnia 08.12.2014 r. ( data wplywu 10.12.2014r.) o udzielenie
zezwolenia na oproznianie zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych z terenu
Gminy Oporow uzupelnionym pismem z dnia 22.12.2014r. (data wptywu 24.12.2014r.).

Zlozony wniosek wyczerpuje wymogi okreslone w art. 8 ust. 1, ust. 1 a i ust. 2 a ustawy z
dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminie (Dz.U. z 2013 r., poz. 267 ze
zm.) oraz odpowiada kryteriom okreslonym uchwala^Nr XV/61/2012 Rady Gminy Oporow z dnia
29 lutego 2012 r. w sprawie wymagan: jakie powinien spelniac przedsi?biorca ubiegajacy si? o
uzyskanie zezwolenia w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu
nieczystosci cieklych.
Sposob prowadzenia dzialalnosci przez Wnioskodawc? w zakresie oprozniania zbiornikow
powinien bye zgodny z obowiajzujapymi przepisami ochrony srodowiska.
Biorac powyzsze pod uwage. orzeczono jak w sentencji.

P o u c z e n i c

Od niniejszej decyzji sluzy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Skierniewicach w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej decyzji, za posrednictwem Wqjta
Gminy Oporow.



Niniejsza decyzja zostaje podana do publicznej wiadomosci poprzez zamieszczenie jej w
Publicznie Dostejmym Wykazie, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez
Urzajd Gminy Oporow.
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1. ,,ASAPOL" Sp. zo.o. X^
99-319 Dobrzelin, ul. JablonkowkJ 6*

2. a/a v

Za vvydanie niniejszego zezwolenia, na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opfacie skarbowej ( Dz.U. z
2012r., poz. 182 ) pobrano oplat? skarbowa^w wysokosci 107 zl.




