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Biala Podlaska, 26.02.20 I 8 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 104 $ 1 i art. 107 $ 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z p62n. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 2,
art.9ust. l,7aa,lb,3i4ustawyzdnia 13wrzeSnia1996 r.outrzymaniuczystoSciiporz4dkuw
gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, z p62n. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Urszuli Anny
Adamiak - Prezesa Zarzqdu Przedsigbiorstwa WielobranZowego ,,Komunalnik" Sp. z o. o. Al. Jana
Pawla II 33, 2l-500 Biala Podlaska

zezwalam

przedsigbiorcy: Przedsigbiorstwo Wielobran2owe ,,Komunalnik" Sp. z o. o. Al. Jana Pawla II
33, 21-500 Biala Podlaska, na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie oprriZniania zbiornik6w
bezodplywowych i transportu nieczystoSci cieklych na terenie gminy Biala Podlaska.

l. Przedmiot i obszar dzialalnoSci objgtej zezwoleniem:
Opr6znianie zbiornik6w bezodplywowych oraz transport do punktu zlewnego, obszarem
dzialalnoSci objgtej zezwoleniem jest teren Gminy Biala Podlaska.

2. Termin podjgcia dzialalnoSci objgtej zezwoleniem ustala sig z dniem I marca 2018 r.

3. Wymagania w zakresie jakoSci ustug objgtych niniejszym zezwoleniem:
I ) uslugi nale2y wykonywac z zachowaniem najwylszych jakoSciowo osi4gnig6 techniki, w
szczegolnoSci nie powoduj4c zanieczyszczeri Srodowiska, bez zagrohenia dla zdrowia i zycia
ludzkiego oraz bez stosowania proces6w lub metod, kt6re mog4 by6 szkodliwe dla Srodowiska z
poszanowaniem interes6w os6b trzecich,
2) ustugi w zakresie opr62niania zbiomik6w bezodplywowych i transportu nieczystoSci cieklych od
wlaScicieli nieruchomoSci z miejscowoSci polozonych na terenie gminy Biala Podlaska naleZy
prowadzi 6 poj azdem asenizacyj nym,
3) pojazd musi spelnia6 wymagania okreSlone w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12

listopada 2002 r. w sprawie wymagari dla pojazd6w asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
4) oprolnianie zbiornikow bezodplywowych powinno odbywai sig z czEstotliwoSci4 uzgodnionq ze

stacj4 zlewnq w spos6b zapobiegajEcy wyplywaniu nieczystoSci cieklych ze zbiomrka w wyniku
jego przepelnienia lub niewlaSciwego opr62niania a tym samym zanieczyszczenia powierzchni
ziemi i w6d gruntowych,
5) pojazd nale?y oznakowac w spos6b umoZliwiaj4cy identyfikacjg firmy Swiadcz4cej uslugi.

4. Niezbgdne zabiegi z zakresu ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej wymagane po
zakoficzeniu dzialalnoSci obj gtej zezrvoleniem :

Po zakoriczeniu dzialalnoSci objgtej zezwoleniem naleZy wykonai nastgpuj4ce zabiegi z zakresu

ochrony Srodowiska i ochrony sanitamej:
1) usun46 wszystkie zanieczyszczenia znajdujqce sig na terenie nieruchomoSci, na kt6rej
prowadzon a b gdzie dzialalno Sc,

2) obmyi oraz dokona6 dezynsekcji i dezynfekcji wszystkich pojazd6w oraz pomieszczef
sluz4cych prowadzonej dzialalnoSci.

5. Inne wymagania szczeg6lnie wynikaj4ce z odrgbnych przepisriw, w tym wymagania
dotyczqce standardu sanitarnego wykonywania uslug, ochrony Srodowiska i obowi4zku
prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dzialalnoSci objgtej zezwoleniem:



Przedsigbiorca zobowiqzany jest przestrzegac przepis6w ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo

ochrony Srodowiska (Dz. U. 22017 r.poz.5l9,zp62n. zm.), ustawy zdnia 14 grudnia 2072r. o
odpadach (Dz. U. z2018r.poz.2l,zp62n. zm.), ustawy zdnia l3 wrzeSnia1996 r. o utrzymaniu

czystoSci i porz4dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 7289, z p6Ln. zm.). Przedsigbiorca

obowi 4zany j e st przestrze gac przepi s6w sanitarnych.
Powy2sze przedsigbiorca realizuje poprzez:
1) podmiot uprawniony, w zakresie standardu sanitamego jest zobowiqzany do wykonywania uslug

w spos6b przewidziany zapisami regulaminu utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie gminy

Biala Podlaska (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z dnia 13 lutego 2015 r. poz. 603), zapisami uchwaly
zmieniaj4cej regulamin utrzymania czystoSci i porz4dku na terenie gminy Biala Podlaska (Dz. Urz.

Woj Lubelskiego z dnia 25 pu2dziernika 2016 r. poz. 4153) oraz zachowaniem wymog6w
okreSlonych w uchwale Nr Yllll43lll/ Rady Gminy Biala Podlaska z dnia 27 maja 2011 r. w
sprawie wymagaf, jakie powinien spelniai przedsigbiorca ubiegaj4cy sig o uzyskanie zezwolenia w
zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomoSci, opr62niania zbiornik6w

bezodplywowych i transportu nieczystoSci cieklych, ochrony przed bezdomnymi zwierzqtamr,

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzqt, a takhe grzebowisk i spalarni zwlok zwierzEcych

i ich czgsci (Dz.rJrz. Woj. Lubelskiego 22011r. Nr 108, poz. 1908),

2) Swiadczenie uslug odbioru nieczystoSci wylqcznie na podstawie umowy i na

okreslonych, zawartej z wlaScicielem (zarz1dc4, uzytkownikiem) nieruchomoSci

dowod6w korzystania z uslug z podaniem iloSci wywiezionych nieczystoSci,

odbiorcy nieczystoSci,
3) sporz4dzanie i dostarczanie W6jtowi Gminy Biala Podlaska kwartalnych sprawozdaf

rodzaiu i sposobie zagospodarowania odebranych nieczystoSci cieklych,

4) dolEczenie do sprawozdania wykazu wlaScicieli nieruchomoSci, z kt6rymi w okresie objqtym

sprawozdaniem zawarl umowy na opr62nianie zbiornik6w bezodplywowych i transport

nieczystoSci cieklych, oraz wykazu wlaScicieli nieruchomoSci, z ktorymi umowy te ulegly

r ozwrqzaniu lub wygaslY,

5) zachowania wymog6w sanitamYch

zagro2enia dla zdrowia, Lycia ludzi lub
prowadzenia dzialalnoSci na wlasny koszt,

zglaszania W6jtowi Gminy Biala Podlaska6) przedsigbiorca zobowi4zany jest do niezwlocznego

wsze lki ch zmian danych okre Sl onyc h w zezw oleniu'

6. OkreSta sig nastgpuj4ce stacje zlewne, do kt6rych nileLy transportowa6 nieczystoSci ciekle:

1) Punkt Zlewny przy ul. Brzegowej 4 w Bialej Podlaskiej'

7. Zerwolenie wydaje sig na okres 10 lat, tj. do dnia2g lutego 2028 r.

Uzasadnienie:

Decyilanie wymag a uzasadnienia poniewa2, zgodnie z art. 107 $ 4 k' p' a' vwzglgdnia w caloSci

hqdanie strony.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji sluzy stronom mo2liwoS6 wniesienia odwolania do Samorz4dowego

Kolegium Oawolawczego'w niatei Podlaskiej za poSrednictwem W6jta Gminy Biala Podlaska

w terminie 14 dni od dnia jej dorqczenia.

Z go dni e z tr esciq art. 127 a ustawy Kodeks po stgpowani a admini stracyj ne go :

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moZe ztzec sig prawa do wniesienia

odwolania wobec organu administracji publicznej, kt6ry wydal decyzjE.

warunkach w niej
oraz wystawiania
ceny uslugi, oraz

o iloSci,

podczas prowadzenia dzialalnoSci nie powoduj4cych

Srodowiska oraz usuwania skutk6w nieprawidlowego



Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatni4 ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna.

W przypadku zloZenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwolania od decyzji
nie przysluguje prawo do odwolania sig ani skargi do s4du administracyjnego.

Otrzymuj4:
l/ Przedsigbiorstwo Wielobran2owe,,Komunalnik" Sp. z o. o.

ul. Al. Jana Pawla II33,21-500 Biala
2l ala


