
BURMISTRZ GMIN`t 
BRWINÓW 

Brwinów, dn. 29 czerwca 2022 r. 
ZGK.6233.10.2022.MS 

SIR-COM 
Stanisław Zajączkowski 

ul. Krasickiego 65 
05-500 Nowa Iwiczna 

DECYZJA nr 8/2022 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 2, ust. 6 oraz art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888 ), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) po rozpatrzeniu 
wniosku firmy SIR-COM Stanisław Zajączkowski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych z terenu gminy Brwinów. 

ZEZWALAM 

Firmie SIR-COM Stanisław Zajączkowski, ul. Krasickiego 65, 05-500 Nowa Iwiczna, 
NIP: 123-006-05-78 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na następujących warunkach: 
Przedmiot i obszar działalności objętej zezwoleniem: Firma SIR-COM Stanisław Zajączkowski 

może prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Brwinów. 

1. Termin podjęcia działalności: 27.06.2022 r. 
2. Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem: 

- usługi należy wykonywać nie powodując zanieczyszczenia środowiska, bez 
zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz bez stosowania procesów i metod, które 
mogą być szkodliwe dla środowiska, z poszanowaniem osób trzecich; 

- do wywozu mogą być dopuszczone tylko samochody oznakowane w sposób 
umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, spełniające wymagania 
techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów; 

- usługi muszą być wykonywane w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc 
odbioru i trasy przewozu. 

3. Niezbędne zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymagane 
po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem: 

- dokonać mycia oraz dezynsekcji i dezynfekcji pojazdów oraz pomieszczeń 

służących prowadzonej działalności; 

- usunąć wszystkie zanieczyszczenia znajdujące się na terenie nieruchomości, 

na której prowadzona była działalność. 

4. Inne wymagania szczególne. Podmiot prowadzący działalność objętą niniejszym 
zezwoleniem obowiązany jest: 

- dokonywać transportu nieczystości ciekłych pojazdami spełniającymi wymagania 
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.11.2002 r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 nr 193 poz. 1617); 

- stosownie do treści § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12 listopada 
2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 2002 nr 193 



poz. 1617) - po dokonaniu opróżnienia zbiornika w pojazdach asenizacyjnych 
część spustowa zbiorników powinna być odkażona, a po zakończeniu pracy 
pojazdy te powinny być umyte; 

- stosownie do treści § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 17.10.2002 r. 
w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 
(Dz. U. 2002 nr 188 poz. 1576) - nieczystości ciekłe dowożone do stacji zlewnej 
jednym pojazdem asenizacyjnym nie mogą stanowić mieszaniny nieczystości 
ciekłych bytowych z nieczystościami ciekłymi przemysłowymi. 

5. Określa się następujące stacje zlewne, do których należy transportować nieczystości 
ciekłe: 

— Stacja zlewna Miejskiego Zakładu Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o. o., 
ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków; 

- Stacja zlewna oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 
w Piasecznie Sp. z o.o. — ul. Żeromskiego 39, 05-500 Piaseczno; 

- Oczyszczalnia Ścieków Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego EKO-
RASZYN Sp. z o.o. w Raszynie, ul. Unii Europejskiej 3 

6. Określam termin ważności zezwolenia do dnia 27.06.2032 r. 

UZASADNIENIE 

Firma SIR-COM Stanisław Zajączkowski, ul. Krasickiego 65, 05-500 Nowa Iwiczna, 
wnioskiem z dnia 25.04.2022 r. (data wpływu 16.05.2022 r.) zwróciła się do Burmistrza Gminy 
Brwinów o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności polegającej na opróżnianiu 
zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych z terenu Gminy Brwinów. 

W dniu 17.05.2022 r. na podstawie art. 64 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks 
postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) Burmistrz Gminy Brwinów 
wezwał firmę SIR-COM Stanisław Zajączkowski do uzupełnienia braków formalnych w w/w 
wniosku. 

W dniu 20.06.2022 r. do Urzędu Gminy Brwinów wpłynął nowy wniosek firmy SIR-COM 
Stanisław Zajączkowski. 

Wniosek spełnia wymogi art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach 
(Dz. U. 2021 poz. 888). 

Zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach, organem 
właściwym do wydania zezwolenia jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy 
ze względu na miejsce świadczenia usług. Wnioskodawca zamierza świadczyć usługi na terenie 
gminy Brwinów, wobec czego organem właściwym do wydania zezwolenia jest Burmistrz 
Gminy Brwinów. 

Wnioskodawca wykazał, że posiada możliwości organizacyjne i techniczne pozwalające 
należycie wykonywać obowiązki związane z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych 
i transportem nieczystości ciekłych — dysponuje odpowiednimi pojazdami przystosowanymi 
do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Uznano, że działalność usankcjonowana decyzją, nie spowoduje zagrożenia środowiska, 
a wszystkie wymogi związane z tą działalnością i obowiązki nałożone niniejszą decyzją będą 
spełnione. 

Biorąc powyższe pod uwagę, orzeczono jak w sentencji. 



POUCZENIE 

- Zgodnie z art. 4 ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1000) za wydanie zezwolenia pobrano opłatę skarbową w kwocie 107,00 zł (cz. III, 
poz. 42). 

- Zgodnie z art. 90 (Dz. U. 2021 poz. 888): 
1. Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych 
sprawozdań. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 
w terminie do końca miesiąca następującego po kwartale, którego dotyczy. 

3. Sprawozdanie zawiera: 
1) informacje o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z obszaru danej 

gminy; 
2) informacje o sposobach zagospodarowania nieczystości ciekłych, wraz ze 

wskazaniem stacji zlewnej, do której zostały przekazane odebrane nieczystości 
ciekłe; 

3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane nieczystości ciekłe. 
- Podmiot, o którym mowa w ust. 1, dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli 

nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy 
na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz 
wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. 

W wykazach zamieszcza się imię i nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela 
nieruchomości, a także adres nieruchomości. 

Od niniejszej decyzji przysługuje pr niesienia odwołania do Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego w Warszawie za ośednietwe Burmistrza Gminy Brwinów z siedzibą 
w Brwinowie przy ul. Grodziskiej s2 w4ermini 4IZIi od daty doręczenia decyzji. 
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Otrzymują: 
1. SIR-COM Stanisław Zajączkowski 

ul. Krasickiego 65 
05-500 Nowa Iwiczna 

2. a/a 


