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DECYZJA  NR 1/2016 

w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podst. art. 7 ust. 1 pkt. 2 i pkt 6 oraz art. 9 pkt 1, 1aa, 1b i 4 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) 

 

po rozpatrzeniu wniosku  Pana Bartosza Giełażyn z dnia 11.08.2016 r. 

 

udzielam zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przy zachowaniu niżej 

wymienionych warunków: 

 

1. Przedmiot działalności objętej zezwoleniem: opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 

transport nieczystości ciekłych. 

2. Obszar działalności objętej zezwoleniem: teren Miasta i Gminy Łasin. 

3. Terminem podjęcia działalności jest dzień, w którym przedmiotowa decyzja stanie się 

ostateczna. 

4. Zezwolenie wydaje się na czas określony tj. do 12 sierpnia 2021 roku  (5 lat) 

 

5. Wymagania w zakresie jakości usług objętych niniejszym zezwoleniem: 

Podmiot gospodarczy, który prowadzi działalność określoną niniejszym zezwoleniem, zwany 

dalej podmiotem uprawnionym, w zakresie jakości usług jest zobowiązany do realizacji usług 

w sposób przewidziany zapisami uchwały nr XII/60/2015 Rady Miejskiej Łasin z dnia 18 

września 2015 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Łasin, a w szczególności: 

- prowadzić działalność w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia 

mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu; 



- nie powodować uszkodzeń infrastruktury technicznej; 

- po zakończeniu pracy pojazdy parkować wyłącznie na terenie nieruchomości stanowiącej 

bazę techniczną; 

- oznakowania i opisania pojazdów w sposób umożliwiający skontaktowanie się 

zainteresowanego z jego właścicielem; 

 - posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-

porządkowe określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. 

w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617); 

-  pojazdy powinny być utrzymane w czystości i posiadać aktualne badania techniczne. 

 

6. Wycofane z eksploatacji pojazdy po umyciu i dezynfekcji przekazane zostaną uprawnionej 

     stacji demontażu pojazdów. 

7. Ustala się następującą stację zlewną dla nieczystości ciekłych pochodzących ze zbiorników    

    bezodpływowych:  Oczyszczalnia ścieków w Łasinie. 

8. Podmiot uprawniony jest zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań zgodnie 

     ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w 

     sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych 

     nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

     komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934).  Sprawozdanie należy przekazać Burmistrzowi                              

Miasta i Gminy Łasin w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego 

     dotyczy.   

 9. Podmiot jest zobowiązany niezwłocznie zgłaszać Burmistrzowi wszelkie zmiany danych 

      określone w niniejszej decyzji. 

 

Jednocześnie informuję, że: 

 

 W przypadku nie wypełnienia określonych wyżej warunków udzielone zezwolenie 

zostanie cofnięte w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), 

 Pobrano opłatę skarbową w wysokości 107 zł zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 

2006 r. o opłacie skarbowej pkt 42 część III załącznika do ustawy (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 783), 

 Niniejsza decyzja zostanie poda do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w 

Rejestry i ewidencje, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez 

UMiG Łasin. 



 

Uzasadnienie 

Pan Bartosz Giełażyn, zam. ul. Tysiąclecia 4/15 złożył w dniu  11.08.2016 r. wniosek 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Należy stwierdzić, że podmiot spełnił 

wymogi opisane w art. 8 pkt 1, 1a i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250).  

Przedsiębiorca posiada odpowiednie środki techniczne umożliwiające wykonywanie 

działalności o której mowa w zezwoleniu, nie zalega ze świadczeniami podatkowymi oraz z 

tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Przedsiębiorca udokumentował gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.   

 

Pouczenie: 

 

 Od niniejszej decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15 w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszej 

decyzji – za pośrednictwem tut. Organu podatkowego. 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1) adresat 

2) a/a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.U. 


