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DECYZJA

7

w sprawie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie oprozniania zbiornikow

bezodpływowych i transpońu nieczystości ciekłych

oś.6324. 1.2o14, MM

Rzepin, dnia 1 1.06.2014r.

Na podstawie ań. 7 ust. 1 pkt2i ust. 6, ań, 9 ust. 1, 1aai 1b Ustawy zdnia
1

3 września 1 996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj, . Dz. U.

391 ze zm.), Uchwały nr XXl16512012 Rady Miejskiej w Rzepinie

zdnia

z2al2r, poz,

31 maja 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełnic przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolen w zakresie oprożniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

z

dnia 14 czerwca 'lg60r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( tj ,Dz. U. z 2013r, poz. 267 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku
ciekłych oraz art. 104 ustawy

złozonego przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne ,,EKO" Sp. z o.o. w Rzepinie

,

ulica Mickiewicza 79 , 69-110 Rzepin

zezwalam
Przedsiębiorstwu Wodno-Kanalizacyjnemu ,,EKO"

Sp,

z

o.o.

w

Rzepinie

,

ulica

Mickiewicza 79, 69-110 Rzepin na prowadzenie działalnościw zakresie oprozniania

zbiornikow bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości na
terenie Gminy Rzepin, na następujących warunkach:

1. Przy świadczeniu usług w zakresie oprózniania zbiorników

i

bezodpływowych

transpońu nieczystościciekłych będą przestrzegane przepisy Uchwały Nr

XXIX/ 234t2O13 Rady Miejskiej w Rzepinie

z

dnia 21 lutego 2013 r, w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rzepin.

2,

Nieczystości ciekłe będą wywozone do punktow zlewnych

przy

Sciekow w Kowalowie i Rzepinie.

3,

Obszarem działalnościobjętej zezwoleniem jest teren Gminy Rzepin,

Oczyszczalni

o.o.

4.Wymagania ochrony środowiska związane z wykonywaniem usług objętych niniejszy
zezwoleniem:
- Podmiot uprawniony jest zobowiązany do:

a)

realizacji usług przy wykorzystaniu sprzętu specjalnie

i
nie

do

tego

przeznaczonego

zapewniającego ochronę środowiska, sprawnego

technicznie,

powodującego wyciekow olejow, smarów

b)

itp,

zanieczyszczenia powstające podczas oprozniania zbiornikow

bezodpływowych

i

transportu nieczystości ciekłych nalezy niezwłocznie

uSunąc.

5. Podmiotprzekazywac będzie

do Urzędu Miejskiego w Rzepinie

a) wykaz umow zawańych

z

:

właścicielaminieruchomości na oproznianie

zbiornikow bezodpływowych,

b) wykaz właścicielinieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł
umowy na opróznianie zbiorników bezodpływowych oraz wykaz właścicieli
nieruchomości, z ktorymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu
lub wygasły w terminie do 15 dnia po upływie kazdego miesiąca.
6. Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszac Burmistrzowi Rzepina wszelkie

zmiany danych, określonych w niniejszej decyĄi.
7. Zabrania się wywozenia nieczystości płynnych w inne miejsce niz wskazane w pkt 2
warunkow zezwolenia.

Zezwolenie jest wydane na okres 10 lat od dnia kiedy decyzja stanie się ostateczna

uzasadnienie

Ofeńa wniosku przedłożona przez Przedsiębiorstwo Wodno-Kanalizacyjne
,,EKO"

Sp.z

o.o. w Rzepinie

, ulica

Mickiewicza

79,

69-110 Rzepin spełnia

wymagania zawarte w Uchwale Rady Miejskiej w Rzepinie nr XX/16512012 z dnia
mala 2012r. w sprawie wymagań

się o uzyskanie zezwolenie

,

jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający

w zakresie

transportu nieczystosci ciekłych..

31

oprozniania zbiornikow bezodpływowych

i

Na podstawie art. 107 §4 K,p.a, odstępuje się od uzasadnienia decyzji, poniewaz
uwzględnia ona w całościządanie strony.

W przypadku naruszenia warunków zezwolenia może ono zostać cofnięte bez

odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 Ustawy o utrzymaniu czystościi porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z2012r., poz,391, ze zm.).

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji

.

pouczenie
Od

niniejszej decyzji słuzy odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty
otrzymania.

Za niniejsze zezwolenie poprano opłatę skarbową w wysokości 107,00 złotych
(słownie: stosiedemzłotych 00/100) - częśćlll ust. 41 załącznika do ustawy z dnia 16
listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. z2006 r, Nr 225, poz. 1635 ze zm.)_
Otrzymują:

