Ślesin, dn. 11.07.2019r.
ZKŚ.6233.3.2019
DECYZJA
ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH
Na podstawie art. 104 § 1 i art. 107 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), art. 7 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 oraz art. 9
ust. 1, ust. 1aa, ust. 1b i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) - dalej u.u.c.p.g., oraz
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299), § 1-3 Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), na wniosek mToilet Sp. z o.o. z siedzibą
w Warszawie, ul. Odlewnicza 5
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
zezwala mToilet Sp. z o.o., NIP 5361938486 na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
z posesji indywidualnych z terenu Miasta i Gminy Ślesin
na następujących warunkach:
1. Imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziba przedsiębiorcy:
Firma mToilet Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Odlewnicza 5
2. Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem:
Firma prowadzi działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych z indywidualnych gospodarstw na obszarze Miasta i Gminy Ślesin.
3. Termin podjęcia działalności: od dnia uprawomocnienia decyzji
4. 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.
2) Usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych od właścicieli nieruchomości z miejscowości położonych na terenie Gminy
Ślesin będą prowadzone tylko spełniającymi wymagania techniczne określone
w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, niżej opisanymi pojazdami:
a. samochód ciężarowy asenizacyjny Mercedes Benz Atego o numerze
rejestracyjnym WA5673C
b. samochód ciężarowy asenizacyjny Iveco 35 c14 o numerze rejestracyjnym
WA5706C
przystosowanymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
3) Środki transportu zostaną oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację firmy
świadczącej usługi wraz z numerem telefonu.

4) Przewóz nieczystości ciekłych musi być prowadzony wyłącznie w sposób
uniemożliwiający ich wypływ podczas transportu.
5) Pojazdy asenizacyjne muszą być czyste i estetyczne. Należy je myć w miejscach do
tego przeznaczonych, tj. w myjniach samochodowych. Korzystanie z myjni
samochodowych musi być potwierdzone umową i rachunkiem pobieranym za
wykonane usługi.
5. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po
zakończeniu działalności objętej zezwoleniem:
Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy:
1) usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której
prowadzona będzie działalność;
2) dokonać dezynsekcji oraz dezynfekcji pojazdu asenizacyjnego oraz pomieszczeń
służących prowadzonej działalności;
3) wypowiedzieć umowy zawarte z właścicielami nieruchomości na odbiór i transport
nieczystości ciekłych.
6. Wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym wymagania
dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska
i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej
zezwoleniem:
1) Przedsiębiorca zobowiązany jest przestrzegać przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.), ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) oraz u.u.c.p.g.
Ponadto przedsiębiorca obowiązany jest przestrzegać przepisów sanitarnych.
Powyższe przedsiębiorca realizuje przez:
a. podmiot uprawniony, w zakresie standardu sanitarnego, jest zobowiązany do
wykonywania usług w sposób przewidziany zapisami regulaminu utrzymania
czystości i porządku w Gminie Ślesin uchwały nr 18/II/18 Rady Miejskiej Gminy
Ślesin z dn. 5 grudnia 2018r. oraz z zachowaniem wymogów określonych
w Uchwale Nr 84/X/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 19 sierpnia 2011 roku
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych oraz w Uchwale Nr 95/XI/11 Rady Miejskiej Gminy Ślesin
z dnia 29 września 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 84/X/11 z dnia 19
sierpnia 2011 roku w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
b. świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych wyłącznie na podstawie umowy
i na warunkach w niej określonych, zawartej z właścicielem (zarządcą,
użytkownikiem) nieruchomości oraz wystawiania dowodów korzystania z usług z
podaniem ilości wywiezionych nieczystości, ceny usługi oraz odbiorcy
nieczystości;
c. sporządzania i dostarczania burmistrzowi kwartalnych sprawozdań;
- sprawozdanie należy przekazywać w terminie do końca miesiąca
następującego po kwartale, którego dotyczy.
Sprawozdanie powinno zawierać:
- informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej
gminy;

informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze
wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości
ciekłe;
- liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości
ciekłe.
d. dołączenie do sprawozdania wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi
w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz wykazu właścicieli
nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły; w wykazach
zamieszcza się imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właścicieli nieruchomości
oraz adres nieruchomości;
e. zachowanie wymogów sanitarnych podczas prowadzenia działalności nie
powodujących zagrożeń dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska oraz usuwania
skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na własny koszt;
f. niezwłoczne zgłaszanie do burmistrza wszelkich zmian danych określonych
w zezwoleniu.
-

7. Określa się następujące stacje zlewne, do których należy transportować nieczystości
ciekłe z terenu Gminy Ślesin
a. oczyszczalnia ścieków w Lubomyślu
b. oczyszczalnia ścieków w Licheniu Starym
c. oczyszczalnia ścieków Lewy Brzeg i Prawy Brzeg w Koninie.
8. Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się decyzji.
W przypadku niewypełnienia określonych powyżej warunków zezwolenie może być cofnięte
bez odszkodowania w trybie art. 9 ust. 2 u.u.c.p.g.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 18.06.2019 roku (data wpływu do tut. urzędu: 21.06.2019 r.) firma
prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą mToilet Sp. z o.o., wystąpiła do burmistrza o
udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z indywidualnych
gospodarstw na obszarze Gminy Ślesin,
Do wniosku wnioskodawca dołączył oświadczenie o braku zaległości podatkowych
i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej, wpis KRS, ksero dowodów rejestracyjnych pojazdów
asenizacyjnych o numerach rejestracyjnych WA5673C oraz WA5706C, z ważnym
przeglądem technicznym, zgodę L.dz. 2213/2019 z dn.17.06.2019r z Zakładem Gospodarki
Komunalnej w Ślesinie oraz zgodę DIR-018/1/10505/6130/2019 z dn. 19.06.2019r. z
Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie na wprowadzanie
ścieków do urządzeń kanalizacyjnych dowożonych wozami asenizacyjnymi, umowę z AutoMyjnią z dnia 28.03.2019 r. w zakresie mycia i dezynfekcji beczki asenizacyjnej oraz tytuł
prawny – umowę najmu z dn. 15.01.2019 r. do miejsca garażowania ww. pojazdów służących
do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Wniosek
sporządzono zgodnie z art. 8 u.u.c.p.g. Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości
organizacyjne i techniczne pozwalające należycie wykonywać obowiązki wynikające z
zezwolenia - dysponuje odpowiednimi pojazdami przystosowanymi do opróżniania
zbiorników bezodpływowych.
W przypadku naruszenia warunków określonych niniejszą decyzją zezwolenie zostanie
cofnięte bez odszkodowania w myśl art. 9 ust. 2 u.u.c.p.g.
Zgodnie z art. 7 ust. 6 u.u.c.p.g., organem właściwym do wydania zezwolenia jest wójt
(burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu miejsce świadczenia usług.

Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na terenie Gminy Ślesin wobec czego organem
właściwym do wydania zezwolenia jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.
Pismem ZKŚ.6233.3.2019 z dn. 24.06.2019 zawiadomiono strony o wszczęciu
postępowania oraz możliwości wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji. W wyznaczonym
terminie nie złożono uwag w przedmiotowej sprawie.
Biorąc pod uwagę opisany wyżej stan faktyczny i prawny, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w Koninie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a KPA w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona
może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który
wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia
o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja
staje się ostateczna i prawomocna.
Niniejsza decyzja zostanie podana do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w
Publicznie dostępnym Wykazie, Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) prowadzonym przez
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie.
Zezwolenie może być cofnięte w części lub w całości, bez odszkodowania, w przypadku
gdy uprawniony pomimo wezwania nie zachowuje określonych warunków w zezwoleniu.
Cofnięcie zezwolenia nie zwalnia uprawnionego z wykonania obowiązków określonych w
zezwoleniu dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska.
Od wydania zezwolenia na wykonywanie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z posesji indywidualnych pobiera się
opłatę skarbową w kwocie 107 zł (słownie: sto siedem złotych 00/ 100), załącznik cz. III pkt
42 do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.
poz. 1000, z późn. zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

/-/ Mariusz Zaborowski

1.
2.
3.
4.

mToilet Sp. z o.o., ul. Odlewnicza 5, 03-231 Warszawa
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. zo. o., ul. Poznańska 49, 62-510 Konin
A/a

Administrator danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie z
siedzibą przy ul. Kleczewskiej 15, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin
Można się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: Kleczewska 15, 62-561 Ślesin
b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie http://bip.slesin.pl
c) telefonicznie: 632704011
Inspektor ochrony danych.
Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych
pod adresem email iod@comp-net.pl
Cele i podstawy przetwarzania.
Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji zadań zgodnie ustawą z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz. 1454
ze zm.) oraz ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
Następnie Państwa dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji
dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.
Odbiorcy danych osobowych.
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie
przepisów prawa oraz inne podmioty z którymi administrator posiada stosowne zapisy o
powierzeniu danych.
Okres przechowywania danych.
Będziemy przechowywać Państwa dane przez czas realizacji zadań administratora
wskazanych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego, a następnie - zgodnie z obowiązującą u administratora Instrukcją
kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów
Prawa osób, których dane dotyczą.
Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:
a.
prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b.
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c.
prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach
sprawowania władzy publicznej;
d.
prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e.
prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)
Informacja o wymogu podania danych.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy z ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018, poz.
1454 ze zm.) oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

