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D E C Y Z J A
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE
OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI
CIEKŁYCH
Na podstawie art. 104 § 1, art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego (t.j.-Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z póź zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt
2 i ust. 6 oraz art. 9 ust. 1, 1aa, 1b, ust 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j.- Dz. u. z 2019 r. poz 2010 z póź. zm.), po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 17.04.2020 r. firmy PPHU STAKOV Zbigniew Stachów ul. Kościuszki 35, 37632 Stary Dzików o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i
transport nieczystości ciekłych
zezwalam
przedsiębiorcy: PPHU STAKOV Zbigniew Stachów ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików na
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Stary Dzików na następujących
warunkach:
1. Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem:
Działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych z terenu Gminy Stary Dzików.
2. Termin podjęcia działalności:
Firma: PPHU STAKOV może prowadzić działalność objętą zezwoleniem na terenie Gminy
Stary Dzików z dniem gdy niniejszej decyzji stała się ostateczna.
3. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:
1)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,
3)Usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych od właścicieli nieruchomości z miejscowości położonych na terenie gminy Stary
Dzików będą prowadzone tylko przez spełniające wymagania techniczne określone w
przepisach regulujące warunki techniczne pojazdy,
4)Pojazd służący do transportu nieczystości ciekłych musi być myty i dezynfekowany z
częstotliwością gwarantującą zapewnienie właściwego stanu sanitarnego,
4. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po
zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:
Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonać następujące zabiegi z
zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej:
1)Usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której
prowadzona będzie działalność,
2)Obmyć oraz dokonać dezynsekcji i dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeń
służących prowadzonej działalności,
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:
Przedsiębiorca zobowiązany jest do zachowania wymogów sanitarnych podczas
prowadzenia działalności nie powodujących zagrożenia dla zdrowia, życia lub środowiska
oraz usuwania skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na własny koszt,

6. Określa się następujące stacje zlewne do których należy transportować nieczystości
ciekłe:
- punkt zlewny na terenie miejskiej oczyszczalni ścieków w Lubaczowie przy ul.
Słonecznej 26,
7. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat licząc od dnia gdy decyzja stała się ostateczna.
Uzasadnienie
PPHU STAKOW Zbigniew Stachów ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików zwrócił się
z wnioskiem do Wójta Gminy Stary Dzików o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu
Gminy Stary Dzików.
Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. u. z 2019 r. poz. 2010 z póź. 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 nieczystości ciekłych.
Wykonawca przedstawił również zgodnie z art. 8 ust. 1a w/w ustawy zaświadczenie o
braku zaległości podatkowych i zaświadczenie o płaceniu składek na ubezpieczenie
zdrowotne.
Przedsiębiorca we wniosku wskazał, że czas prowadzenia działalności będzie na czas
nieokreślony. Organ wydał zezwolenie na okres 10 lat, ponieważ art. 9 ust 1b ustawy
określa że zezwolenie wydaje się na czas oznaczony nie dłuży niż 10 lat.
Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji.
Pouczenie
1.W przypadku, gdy Przedsiębiorca nie wypełnia określonych w zezwoleniu warunków, organ
wydający zezwolenie wezwie do niezwłocznego zaniechania naruszania tych warunków.
2.Jeżeli Przedsiębiorca mimo wezwania nadal naruszać będzie warunki określone w
zezwoleniu organ cofnie w drodze decyzji zezwolenie bez odszkodowania, zgodnie z art. 9
ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
3.Wagasnięcie lub cofnięcie zezwolenia Przedsiębiorcy nie zwalnia z wykonania określonych
w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska po
zakończeniu działalności objętej zezwoleniem.
4.Na podstawie art. 132 § 3, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt 1 Kodeksu
postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, za pośrednictwem Wójta
Gminy Stary Dzików, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
5.Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w
Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez Urząd Gminy Stary Dzików.
Opłatę skarbowa w wysokości 107zł wg. Zał. III poz. 42 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.
U. z 2019 poz. 1000, ze. zm.) wpłacono na konto urzędu dnia 17.06.2019 r.

Otrzymują:
1. PPHU STAKOW Zbigniew Stachów ul. Kościuszki 35, 37-632 Stary Dzików
2. A/a.
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