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DECYZJA
Na podstawie ar1'7 ust. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. Ł. z 2005 r. Nr 236, poz.2008 ) oraz art.
l04 Kodeksu Postępowania Adrninistracyjnego , po rozpatrzeniu wniosku firmy
ECO-SERWIS Roman Elminowski z siedzibą: 72-320 Trzebiatów, Plac
Zjednoczenia 4 z dnia 20.06.2011 r. o udzielenie zez:wolenia na prowadzenie
dz\ałalności polegającej na odbiorze olei i tłuszczy jadalnych.

ZEZWALAM
Firmie ECO-SERWIS Roman Elminowski na prowadzenie działalności
polegającej na opróznianiu zbiorników z olejarni i tŁuszczami jadalnymi o
kodzie 20 01 25 i transpor1u ich z terenu Gminy Trzebiatów na następujących
warunkach:

1. Przy świadczeniu usług będą przestrzegane przepisy Uchwały Rady
Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 30 marca 2CC6 r. nr XLIII1423106 w
sprawie szczegołorvych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie
Grniny Trzebiatów.
Wylvoz olei i tłuszczy z obiektów, dokonywany będzie z częstotliwością
określonąw uchwale Rady Miejskiej w Trzebiatowie.
Firrrra ECO-SERWIS Romqn Elminowski jest zobowląZana wystawiać
dowody korzystania z jego usług w zakresie wywozu odpadów o kodzie
20 0l 25 z uwzględnieniem ilości wy'wiezionych z nieruchomości'
tertninowości wywozu, ilości i daty złożęnia nieczystości o kodzie 20 0I
25 na stacji ziewnych,

4. Nieczystości o kodzie 20 aI 25 będą wywozone do punktu zlewnego
Spółki 

',STRUGA'' S.A. lv Jezuickiej Strudze 3, 88-111 Rojewo, woj.
Kujawsko-Pomorskie.
Nieczystości o kodzie 20 0i 25 wywozone będą w pojemnikach
szczelnie zam kniętych samochodami chłodnia.
Do wywozu dopuszlzane będą tylko samochody szczeIne, czyste, oraz
oznakowane w sposób umożliwiaJący identyfikację świad ezącęgo usługi.
UsłLrgi będą wykonywane W sposób nie powodujący zanieczyszczęnia
mieisc załadunk''l i trasy wywozu odpadow.
Firrna ECO-SERWIS Roman Elminowski ma obowiązek
ewidencjonownia i]ości wrywozu olei i tłuszczy jadalnych i
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uclostępniania ewidencji Burmistrzorvi Miasta i Gminy Trzebiatów na

Firma ECO-SERWIS Romun Elłninowski ma obowiązek w terminie do
15-go dnia po upływie kaŻdego miesiąca sporządzić i przesłaó do organu
rvydającegO Zezwaienie lvykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w
poprzeclnim miesiącu zal,yarła umowy na odbiór i transpor1 odpadów o
kodzie 20 01 )5, oraz wykaz właścicieli, z ktorymi umowy zostały
rozwląZane.
Firma ECO-SERWIS Roruon Elminowski ma obowiązek w terminie do
końca pierrvszego kwarlału Za poprzedni rok kalendarzovryl sporządzania
i przekazania organorvi wydającemu Zezwolenie informacji dotyczącej
ilości i roclzaju odebranych odpadow.

ZezwłłIenie wożłee jest łto dltiu 26"06"2{)2I r. W prrypadku naruszenia
l'vantnkóyy zezlvolenia nl.oze ono zostąć cofnięte bez odszkodowania w trybie art'
9 ust.2 c1łtg1n'51pęj na l,r,srępie !!.rtct\'',)1).

UZASADNIENIE
I'irrnir ECO-SERWIS Roman Elrninolvski rł,ystąpiła w dniu 20.06.2011 z w-nioskiem o
trczielenie :zezr.r,olenia na prol'vadzene c-ziaŁalnośc! polegającej na odbior i transport olei i
1łuszcz-1i .!adalnych z tet'enu Gmin'v Trzebiatólł. Por,ryzszy wniosek zgodrry jest z art. 9

cytolł'anc'j Llsla\ły oraz lvskazuie na moŹliiłość i celowość jego udziału w realizacji zadan w
zakrcsie opr'óżniania zbiorników bezodpłyrł'orĘ,gh i transportu nieczystości ciekłych w
(inrinic i-rzebiatow.
Z ty-c|l $i Zgiędów orleczono iak w senteircji.

POUCZENIE

()c| eiłc.y'zii .s}tłzy, sll'tłtie oriłyclłunie do Samorządtlwego Kolegittłn Odwoławczego lĄ,

S:czec'illie za pośretln.ictv,em Orgur1tl któr.y wyldał Decyzię u,|ernlinie ]4 dni od daty jej
t/orac:aniu.
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