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Biala Podlaska, dnia 20.04.2017 r.

DECYZJA
Na podstawie art. 104 i art. 132 $ 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks

postgpowania administracyjnego (Dz. U. 22016 r. poz.23, z p62n. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt
2 i ust. 6 oraz art.9 ust. I pkt 1-6, laa, lb ustawy o utrzymaniu czystoSci i porz4dku
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z p62n. zm.), po rozpatrzeniu wniosku
Przedsigbiorstwa WielobranZowego ,,KOMUNALNIK", 2l-500 Biala Podlaska Al. Jana
Pawla II 33, NIP: 537-00-00-130 w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie dzialalnoSci
w zakresie opr6zniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystoSci cieklych
z terenu miasta Biala Podlaska

I.

orzekam:

Zezwolic Przedsigbiorstwu WielobranZowemu,,KOMUNALNIK",2l-500 Biala Podlaska
Al. Jana Pawla [I 33, NIP: 537-00-00-130 na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie
opr62niania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystoSci cieklych z terenu
miasta Biala Podlaska na nastgpuj4cych warunkach:

Termin podjgcia dzialalnoSci: od dnia uprawomocnienia sig decyzji.
Obszarem dzialalnoSci objgtej zezwoleniem jest teren Gminy Miejskiej Biala Podlaska.
Wymagania w zakresie jako5ci ustug objgtych zezwoleniem:
1) uslugi naleiry wykonywad zzachowaniem najwyZszych jakoSciowo osi4gnig6 techniki,

w szczeg6lnoSci nie powodtjqc zanieczyszczaria Srodowisk1 bez zagrohenia dla
zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania proces6w lub metod, kt6re mog4 by6
szkodliwe dla Srodowiska,

2) ustugi w zakresie opr6zniania zbiornik6w bezodplywowych i transportu nieczystoSci
ciektych od wlaScicieli nieruchomoSci z terenu miasta Biala Podlaska bqdq
prowadzone pojazdami spelniaj4cymi wymagania techniczne okreSlone
w rozporz4dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagari dla pojazd6w asenizacyjnych (Dz. U. 22002 r. Nr 193, poz. 1617),

3) uslugg wykonywa6 w spos6b nie zakl6cajqcy ruchu na drogach publicznych, nie
powoduj4cy nadmiernego, moZliwego do uniknigcia halasu, nie powoduj4cy wycieku
Sciek6w na drogi,

4) opr62nianie zbiornik6w bezodplywowych powinno odbywad sig z czgstotliwoSci4
zapobiegaj4cq wyplywaniu nieczystoSci cieklych ze zbiornika w wyniku jego
przepelnienia lub niewlaSciwego opr62niania, a tym samym zarieczyszczeniu
powierzchni ziemi i w6d gruntowych.

Niezbgdne zabiegi z zal<resu ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej wymagane po
zakoirczeniu dzi alalno Sc i obj gtej zezwo leni em :

Po zakoriczeniu dzialalnoSci objgtej zezwoleniem nale?y wykonad nastgpuj4ce zabiegi
z zakresu ochrony Srodowiska i ochrony sanitarnej:
1) usun46 wszystkie zanieczyszczenia znajduj4ce sig na terenie nieruchomoSci, na kt6rej

prowadzona bgdzie dzialalnoSi,
2) obmy6 oraz dokona(, dezynsekcji oraz dezynfekcji pojazd6w oraz pomieszczen

slu24cych prowadzonej dziatalnoSci,
Inne wymagania szczeg6lne wynikaj4ce z odrgbnych przepis6w, w tym wymagania
dotycz4ce standardu sanitarnego wykonywania uslug, ochrony Srodowiska i obowi4zku
prowadzenia odpowiedniej dokumentacj i dzialalnoSci obj gtej zezwoleniem:

4.

5.



l) pojazdy wykorzystywane do transportu nieczystoSci nale?y my6 uzywaj4c Srodk6w
chemicznezmniejszaj1cychryzykozagroheniaepidemiologicznego,

2) zachowywa6 wymogi sanitarne podczas prowadzenia dzialalnoSci nie powoduj4c
zagrohenia dla zdrowia,lycia ludzi i Srodowiska,

3 ) natychmiast usuwad skutki nieprawidlowego prowadzenia dzialalnoSci,
4) prowadzid dokumentacjg zwiqzan1 z realizacj4 ustug objgtych zezwoleniem, w tym

niezbgdnych do sporz4dzenia sprawozdari, o kt6rych mowa w ustawie o utrzymaniu
czysto5ci i porz4dku w gminach.

il. OkreSla sig Stacjg Zlewnq w Biatej Podlaskiej przy ul. Brzegowej 4, jako wlaSciwq
do przyjmowania nieczystoSci ciektych.

lll. Zezwolenie wydaje sig na okres l0 lat, licz1c od dnia uprawomocnienia sig decyzji.
IV. W razie nie wypelnienia przez WnioskodawcA powyhszych warunk6w zentolenie mo2e

by6 cofnigte bez odszkodowania, w trybie art. 9 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystoSci
i porzqdku w gminach.

UZASADNIENIE
W dniu 10.04.2017 r. zostalo wszczgte na wniosek PW ,,KOMUNALNIK", 2l-500

Biala Podlaska Al. Jana Pawla II 33 postgpowanie administracyjne w sprawie wydania
zem,rcleria na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie opr62niania zbiomik6w bezodplywolvych
i transportu nieczystoSci ciektych z terenu miasta Biala Podlaska. Zgodnie z art. 10 $ I ustawy
z dria 14 czen>tca 1960 r. Kodeks posQpowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 23 z p6in. zn.) zawrudomiono strony o mo2liwoSci zapoznania sig z aktani sprawy.
Zadne uwagi i wnioski w przedmiocie sprawy nie wptyngly.

Zgodnie z art.7 ust. 6 w/w ustawy organem wtaSciwym do wydania zezwolenia jest
w6jt, burnristrz lub prezydent miasta wtasciwy ze wzglgdu na miejsce Swiadczenia uslug.

Wnioskodawca wykazal, 2e posiada mo2liwoSci organizacyjne i techniczre
pozwalaj1ce nalezycie wykonywai obowi4zki zwi1zarrc z opr6imianiem zbiomik6w
bezodptywowych i nieczystoSci cieklych dysponuje odpowiednimi pojazdami
przystosowanymi do opr62niania zbiomik6w bezodplywowych. Przedsigbiorca spelnia
wymagania okreSlone w uchwale Nr )O(V/230112 Rady Miasta Biala Podlaska z dnia
18 grudnia 2012 r. w sprawie okreSlenia wymagari, jakie powinien spetniai przedsigbiorca
ubiegaj4cy sig o uzyskanie zezwolenia na opr62nianie zbiornik6w bezodplywolvych
i transport nieczystoSci ciektych. Wnioskodawca przedstawil r6wnie2 zaSwiadczenie o braku
zalegloSci podatkowych i zalegloSci w placeniu skladek na ubezpieczenie zdrowotne
i spoleczne atakhe dokonanie oplaty skarbowej za wydanie w/w pozwolenia.

Bior4c powy2sze pod uwagg orzeczono jak w sentencji decyzji.
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Samorz4dowego Kolegium Odwolawczego

w Bialej Podlaskiej za poSrednictwem Prezydenta Miasta Biala Podlaska w terminie 14 dni
od datyJej dorgczenia z ttv' PRE7Y.IpTA MIASTA'
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