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DECYZJA 

 

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków  

i transportu nieczystości ciekłych 

 

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

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), 

art. 104 § 1 i art. 107 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) 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), po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka 

Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze z dnia 28.07.2022 r. (data wpływu: 

01.08.2022 r.) w sprawie wydania zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  

i transport nieczystości ciekłych, Wójt Gminy Kodrąb 

 

zezwala 

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub 

osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości 

ciekłych z terenu gminy Kodrąb, ustalając następujące warunki wykonywania tej 

działalności: 

I. Obszarem działalności objętej wnioskiem jest teren Gminy Kodrąb. 

II. Przedmiotem działalności objętej zezwoleniem jest opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (bytowych pochodzących  

z przenośnych urządzeń sanitarnych). 

III. Termin podjęcia działalności rozpoczyna się z dniem uprawomocnienia niniejszej 

decyzji. 

IV. 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 oraz bez stosowania procesów lub metod, które mogą być szkodliwe dla 

środowiska. 

2. Do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych należy 

wykorzystywać pojazdy spełniające wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych (Dz. U. 2002 r. Nr 193, poz. 1617), utrzymane w czystości, sprawne 

technicznie, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację (nazwa, adres 



przedsiębiorcy i telefon) oraz nie powodujące zanieczyszczenia miejsca odbioru i trasy 

wywozu. 

3. Utrzymywać środki transportu w należytej czystości i prowadzić systematycznie ich 

dezynfekcję. 

4. Teren bazy transportowej powinien: 

a) posiadać nawierzchnię utwardzoną i być ogrodzony za pomocą ogrodzenia 

trwałego, 

b) być zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. 

V. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane po 

zakończeniu działalności objętej zezwoleniem 

Po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy wykonywać następujące zabiegi 

z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej: 

1. Usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, na której 

prowadzona była działalność. 

2. Obmyć lub dokonać dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz pomieszczeń służących 

prowadzonej działalności. 

3. Cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania określonych  

w zezwoleniu obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska. 

4. Poinformować Wójta Gminy Kodrąb w formie pisemnej o zakończeniu działalności 

objętej zezwoleniem. 

VI.  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: 

1. Zachowania wymogów sanitarnych podczas prowadzenia działalności nie 

powodujących zagrożenia dla zdrowia, życia ludzi lub środowiska oraz usuwania 

skutków nieprawidłowego prowadzenia działalności na własny koszt. 

2. Prowadzenia rejestru dokumentującego bilans nieczystości ciekłych pobranych od 

poszczególnych wytwórców i dostarczonych do wyznaczonego punktu zlewnego. 

3. Przestrzegania przepisów z zakresu prowadzonej działalności, w szczególności do 

prowadzenia odpowiedniej dokumentacji dotyczącej świadczonych usług w ramach 

wydanego zezwolenia i przekazywania sprawozdania Wójtowi Gminy Kodrąb. 

VII.  Określa się następującą stację zlewną, do której należy transportować nieczystości 

ciekłe pochodzące z przenośnych urządzeń sanitarnych z terenu Gminy Kodrąb: 

Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 97-300 Piotrków 

Trybunalski. 

VIII.  Zezwolenie wydaje się na okres 10 lat. 

W przypadku naruszenia warunków zezwolenia może ono zostać cofnięte bez 

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

czystości i porządku w gminach. 

IX.  Przedsiębiorca jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić Wójtowi Gminy Kodrąb 

wszelkie zmiany danych określone w niniejszej decyzji. 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

 Wnioskiem z dnia 28.07.2022 r. (data wpływu: 01.08.2022 r.) przedsiębiorca  

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze wystąpił  

o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych z terenu Gminy Kodrąb. W dniu 10.08.2022 r. wnioskodawca złożył uzupełnienie 

wniosku, załączając potwierdzenie przez stację zlewną gotowości odbioru nieczystości 

ciekłych bytowych pochodzących z przenośnych urządzeń sanitarnych położonych na terenie 

Gminy Kodrąb.  

 Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach organem  właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub 

prezydenta miasta właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca 

zamierza świadczyć usługi na terenie Gminy Kodrąb wobec czego organem właściwym do 

wydania zezwolenia jest Wójt Gminy Kodrąb. 

 W wyniku analizy przedłożonych dokumentów stwierdza się, że Wnioskodawca 

spełnia ustawowe wymagania, w związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.  

 

Pouczenie 

 

Od decyzji niniejszej przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Wójta Gminy Kodrąb  

w terminie 14 dni od daty jej doręczenia. 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa  

do wniesienia odwołania składając stosowne oświadczenie 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 poprzez zamieszczenie 

jej w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Gminy Kodrąb. 

 Za wydanie niniejszego zezwolenia pobrano opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł, 

zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1923 ze zm.). 
 

 

 

Z up. WÓJTA 

                                                                                       mgr Lidia Sznelińska 
                                                                                                                                                                                        SEKRETARZ GMINY 
 

 

Otrzymują : 

1. WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa 

ul. Szybowa 2 

41-808 Zabrze 

2. a/a  


