
BURMISTRZ
.a „ GixnnlevkM”" "" y

Glinojeck, dnia 08 marca 2019 r.

0592121019

Z E Z W 0 L E N i E

na prowadzenie dziaialności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodoiywowyeii itransport nieczystości ciekłych

Na podstawie art„10451,art 10751 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepuwanla administracyjnego lil' Dz.Uz z 2018 r., poz. 2096 ze zm.],art. 7usLl
pkt. Z i ust 6, an. 9 ust. 1 na , 1 b i ust. 4 ustawy z dnia ']3 Września 1996 roku u
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 1454. Ze zm] oraz
Uchwały Nr XXXI/193/10 Rady Miejskiej w Glinojecku z dnia 12 lutego 2010 i- w
sprawie określenia wymagan, jakie powinni spelniac' przedsiębiorcy ubicgaiąuy się o
uzyskanie zezwolenia na s'Wiadczenie using w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od wlaśc iell nieruchumuścl, opr niania zbinmlków bezodplywowytli i

transportu nieczystos i ciekłych na lersnie Miasta i Gmin y Glinojeck, po rozpatrzeniu
wniosku z dnia 14 lutego 2019 r ( data wpływu 15 lutego 2019 roku )„ Pani Anny
Golębiewskiej, Pana Marka Gołębiewskiegoil Fani Beaty Gulębiewskiej prawadzących
dzialalność pn, Uslugi Transportowe sc. ABM Gołębiewscy nl. Kolberga 3, nowa
Ciechanów o wydanie zezwolenia na opro iianit zbiornikow bezodpływcwych I

tramporl nieczystości cieklyoli z miejscuwości oscislowo, siilerzyz, Wola Minolta
Maliizyn, Sadek, Bielawy, placiszewo, Strzeszewo polozonyeb na terenie Gminy
Glinojeck,

uiiziolam
zezwolenia Pani Annie Gołębiewskle], panu Markowi Gnięhlcwskicmu i Pdm Rcablc
Golębiewskioj prowadzącym dzialalność pn. Uslugi Trnnspol'tnwe s.c. AE.M.
Goiębiewscy nl. kolnorga 3, 06-400 Cieuhanów REGON 130141872, NIP sooruliur
99749 na prowadzenie dzialalnoso w zakresie upióżnlania zbiornikow
bezodpływowych i transportu mocz stos uukłych-byluwych '/, miejscowośii
osoislowo, siilerzyz, Wola Mlocka, Maiuzyn, Sadek uielawy, Plariszewo, Strzeszewo
polnznnych na terenie gminy Glinojeck, na następującychwarunkach:

LPr edinioti obszar dzialalności objętej zezwoleniem:
Dpr nianiezbiornikow bezndpływowychitranspoitnleczystuś ciekłych bytowych,
pochodzących z gospodarstw domowych z miejscowości os slowo. Sulcr. , Wola
Młucka, Maluzyii, Sadek Bielawy, Planszewo, sirzcszowo, polozonycn na terenie gminy
Glinoieck.
2,Termin pudięcia działalnośc'
Termin podjęcia dzialalności objętej zezwoleniem ustalili sie nastepnego dnia, po dmii
uprawomocnieniu się mniejszej decyzji.
3.Wymagania w zakresie jakości uslug objętych zezwoleniem:
aj usługi należy wykonywać z zachowaniem najwyższych jakościowo osiągnięć toclniiki,
w szczególnaścl nie powodując zanioezyszezenia srodowiska, bez zagrozenia dla
zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów lub metod, ktore moga być szkodliwe
dlaśrodowiska.
b] zanieczyszczenia powstale w wyniku odbioru . iransportu nieczystości cieklyeb
pracownik podmiotu uprawnionego ina obowiazek natychmiast usunąć.



c) uslugi należy wykonywaćw sposób nie zaklocajacy ruchu na drogach publicznych nie
powudujqcy nadmiernegu, możliwego do uniknięcia halasu, nie powodujący wytit'kll
odebranych sciekow na drogi;
d) uslugi w zakresie oprożniama zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystości
cieklycb z wyz

› opisanych inie cowos'ci polozonycb na terz-nie gm. Glinojeck
prowadzony bedzie z wykorzystaniem samochodu ciezarowego asenizacyjtiogo , Nr rej.
WCI14440.~,
e] pojazd asenizacyjny, którym będą świadczone usługi, nalezy czytelnie oznakować
nazwą i adresem firmy oraz nr telefonu umożliwiającym skontaktowanie się z ruina
świadcząca uslugi:
f] pojazd, ktorym podmiot uprawniony będzie prowadzil usluge musi pn<ladać aktualne
badanie techniczne i świadectwa dopuszczenia dn ruchu, spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 24102 roku w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnycli ( Dz.U z 2002 r Nr 193, poz 1617 ].
4. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środo ka i ochrony sanitarnej
wymagane po zakończeniu dzialalnosci objetej zezwoleniem.
Po zakonczeniu dzialalności objętej zezwoleniem należy wykonać nizej opisane zabiegi z
zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej;
a)wnyc' oraz dokanać dezynfekcji pojazdu oraz pomieszczeń slulących pruwadzonei
dzialalności;
5. inne wymagania szczegolne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania
dotyczące standardu sanitarnego wykonywania uslug, ochrony środowiska i obowiązku
prowadzenia odpowiedniejdokumentacjidziałalności objętej zezwoleniem:
aj pojazd wykorzystywany do transportu nleczyslośu cieklych nalezy myc we wlasnym
zakresie przy uzyciu środków chemicznych zmniejszających ryzyko zagrozenia
epidemiologicznego lub zlecac' wykonanietej uslugi podmrotowt specjalistycznemu;
bl przedsiębiorca uprawnlony do odbioru i transportu nieczystośu ciektycli z wyzej
opisanych miejscowości polozonych na terenie Gminy Glinojeck zobowiązany jest
wystawiać dowody korzystania z uslug z określeniem ilości odebranych Śclekćlw, terminu
odbioru oraz odbiorcy ( imie nazWisko adres › nieczystości cieklych,
cl przedsiębiorca obowiązany jest do przestrzegania nizej powolanych przepisow
. ustawy z dnia 13 września 1995 r o utrzymaniu czystości I porządku w gminach l tj Dz u
z 2015 r. pDI 1454];
ruslawyz dnia 27 kwietnia zoo1r. Prawo ochrony środowtska ltj Dz.U.z201a r. poz 799 l

. d) przedsiębiorca jest oboWiązany do sporządzania i przekazywania BurmistrzoWi Miasta i

Gminy Glinojeck kwartalnych sprawozdań , wynikających z art. 90 ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj Dz.U. z 2013 r poz 1454 ljoraz
rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 17 czerwca zmo roku w sprawie wzorów
sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach
cieklych oraz realizacji zadari z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ( Dz.U. z 1515 r
poz 934l.
5. Stacja zlewna, do której należy transportować nieczystości ciekle.
Stacja zlewna ścieków w Garwarzu Starym, gm Glinojeck ( zgoda Prezesa Zarządu ZGK Sp
z o.o. w Glinojecku pismo znak L.dz 13/2019 z dnia 01 lutego 2019 r.)
7. Zezwolenie wydaje sie na okres 10 lat.
i;. w przypadku nie wypelnienia wyzej określanych warunkow, zezwolenie moze byc
cofnięte bez odszkodowania w trybie art 9 ust. z ustawy z dnia 13 wrzesnia 1995 r o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz u. z 2018 r. poz 1454 l;



UZASADMENFE
W dniu 18 Iutegn 2019 roku Pani Anna Gołębiewska, Pan Marek Golębicwoki lPani Beata
Gniebiewska prowadzacy dzialalność pn. Usługi Transporrnwe s.c A,B M. Golebiewny
ul, Kolberga 3, 96-400 ciecliandw wystapili do Eurmlstrza Miastaicminy Glinojeck
z wnioskiem o wydanie zezwolenia na opro .nianie zblorlllków bezodplywowycli i

transport nleczystości clekłych z niieiscowus oscislnwn, Sulerzyz, wiila Mlocka,
Meluzyn, Sadek, Elelawy, Placiszewo, Stncszewu, pułnźonych na terenie gminy
Glinojeck.
Zgndnie z art, 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1995 ru uirzyrnaniu czystości i porządku w
gminach ( l.],Dz.U. z 2018 r. poz 1454 ) nyEJ powolanei ustawy, zezwolenia udzleia w
drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta wlaściwv ze wzgiędu na mlejsce
świadczenia uslug, Wnioskodawca wykazal, że posiada mozliwosci techniczne ti.
samochód ciezarowy asenizacyiny, pozwalające śwladczyć usługl w zakresie
uprdznieiiia zbiorników bezodplywnwycli i transportu nieczystości cieklych do punktu
zlewnego Oczyszczeirii ścieków w Starym Garwarzu, gni. Glinojeck.
Wnioskodawca, przedlozyl zgodnie z an. 3 list. la wyzej powelanej ustawy a utrzymaniu
czystości i purządku w gminie zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, zaświadczenie u
niezaleganiu w opiaeemu skladek na ubezpieczenie zdrowotne. przedloznna zostala
również zgoda pismu L.dz. 13/2019 z dnia 01 Niego 2019 r Prezesa ZGK Sp z co w
Glinojecku na przyjmowanie Ścleków socjalno-bytowych do stacji zlewnei w Starym
Garwarzn, gm. Giinojeck Rozpatrzonc sprawę zgodnie z treścią ziemnegowniosku.
Pn analizie zgromadzmlegn materialu uznano, że prowadzona dzialalność nie
spnwoduie zagrozenia dia srodowiska pod warunkiem, ze wymogi nale-zone niniejsza
decyzją beda spelninne.

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jakwseiituntji,

Pcllczellle

(ld niniejszej decyzji przysluguje odwolanie do Samcnqdnwcgn Kuleglllm
odwiilawccego w Ciechanowie. zn pośmdmcluem Burmistrza Miasta i (iminy Glinojeck, ii
iemiinie 14 dni licząc od daly jej doręczen a. w trakcie biegn iermiiiu do wniesienia
odwolinna simm mnze zrzec się z prawa do wniesienia ndiielanie wobec clgmlu
admi racji publicznej, klóry w dai decyzje. 7 dniem doręczenia organowi admiiiisiraeii
publicznej ośwladcmnia :) zrzeczeniu się praw.. do odwolanie przez aśmlmą ze winni
posiepowania.. decy/Ja staje sie ostateczna i prawomocne vie Jesi miiziiue skuiecznc
cnlhięcle ii śwladczcnia o zrzeczeniu sie prawn dii uniesienia ndwolania,

Przed uplywem terminu do uniesieniniidwnlniiia decyzja nie iiicga wykonaniu.
Wniesienie odwoinnin ii iemiinie lvsllzymujc vqkomnic deeyzji. Decyzja podlega:
wykonaniu przed uplywem lermlnu do vmlcsicllla odwolania, jesli Jesi /gui.llla z , ainein
wszystkich sirrin lub jezeli wszystkie srrony zrzekty się prawa do wniesienia iidwrilnnia

Niniejsza deeyz zostanie podana do publicznej wladamnścl piiprzez. zninie ezeiiie
w Biuletynie informacji Publicznci ( HIP ), prnwadznnyni przez Urząd Mlu~lrx i Gmlll)
Glinojeck.

Za wydanie ninieiszegii zezwoleniu pobrana zostala ii dniu 14 lutego 2019 roku na
rachunek Urzedu Miasin . Gminy Glinojeck, uplala skarbowa w wysnkoścl 107 zl slownie
sro siedem zlotych lgodnle , usinwn z dnia 16 iisienadii 3005 mku u opiacie skarbowei
część IH ustawy, pkt. 41 zezwolenla [ Dz U Z 2018 r,poz.1044]. nii-er-lno
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thymuiq:
1. Pani Anna Gołębiewska, Pan Marek Gołębiewskl, Pani Beata Gołębiewska prowadzący
działalno" . Uslugi Transpurtnwe S.C. A.H.M. Golębxuwscy ul. Kulberga 3, 06-400
Ciechanów;
2.3/3
Dn wiadnmaści:
1. Pan Andrzej Franczak - Prezes Zakładu Gospodarki Kumunalne) Sp. 7. o,.) w
Glinnjecku, ul. Płocka 20, 06-450 Glinojeck.

Sprawę prowadzi: E. Przybyłuwska nr tel. 23 574 2803


