
Świdnica, dnia 03.01.2007 r. 
ZIRiOŚ / 7050 / 1 / 07 
 

DECYZJA 
 

 Na podstawie art. 26, art. 27, art. 28 i art. 63 ust. 6 pkt 5 i 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 roku o odpadach [Dz. U. Nr 62, poz.628 z późniejszymi zmianami], art. 1 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw [Dz. U. Nr 100, poz. 1084 z późniejszymi 
zmianami], przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w 
sprawie katalogu odpadów [Dz. U. Nr 112, poz. 1206], art. 7 ust.  ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz. U. Nr 9, poz.26 z późniejszymi 
zmianami] oraz art. 155 i art. 104 kodeksu postępowania administracyjnego,  
 

po rozpatrzeniu wniosku Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. w 
Wałbrzychu, 

 
orzekam: 

 
I. Zezwolić Wałbrzyskiemu Przedsiębiorstwu Oczyszczania Sp. z o.o. w 

Wałbrzychu, ul. Piasta 16, na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na warunkach 
określonych poniżej: 

 
1. Rodzaje odpadów przewidzianych do zbierania: 

Przedmiotem zezwolenia jest odbieranie odpadów komunalnych o kodzie 20 03 (inne odpady 
komunalne) w obrębie granic administracyjnych Gminy Wiejskiej Świdnica. 

2. Zezwolenie ważne jest:: 
do 31.01.2017r 

3. Obszar prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów: 
Gmina Wiejska Świdnica 

4. Miejsce odzysku lub unieszkodliwiania przeznaczonych do zbierania odpadów: 
- Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. w Jaroszowie, 
- Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Świdnicy, 
- Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Sanikom” Sp. z o.o. w Lubawce, 
- baza Wałbrzyskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. przy ul. Piasta 16, 
- Wałbrzyskie Centrum Zatrudnienia Socjalnego przy ul. Antka Kochanka w Wałbrzychu, 
- inne instalacje spełniające wymogi prawa ochrony środowiska (w zależności od specyfikacji 
odpadów). 

5. Sposób i środki transportu odpadów przeznaczonych do zbierania: 
a) Przewóz odpadów komunalnych stałych musi odbywać się pojazdami 

przystosowanymi do ich transportu, zabezpieczonymi przed możliwością wysypania 
się odpadów. Pojazdy te muszą być codziennie, po zakończeniu pracy, myte i 
odkażane.  

b) Wszystkie samochody powinny być oznakowane w sposób umożliwiający 
identyfikację świadczącego usługi. 



c) Stan techniczny pojazdów oraz sposób poruszania się ich po drogach publicznych 
powinien odpowiadać przepisom ustawy prawo o ruchu drogowym [Dz. U. Nr 98/97, 
poz. 602, nr 123/98 poz. 779, nr 160/97 poz. 1086 i nr 106/98 poz. 668]. 

 
6. Dodatkowe warunki prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów: 

a) Przestrzeganie przepisów: ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – 
Prawo ochrony środowiska [Dz.U.Nr.62, poz.627 z późniejszymi zmianami], ustawy z 
dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach [Dz.U.Nr.62, poz.628 z późniejszymi 
zmianami], ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach [Dz. U. Nr 9, poz.26 z późniejszymi zmianami]. 

b) Przestrzeganie przepisów Uchwały Rady Gminy Wiejskiej Świdnica z dnia 
08.06.2006r w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Świdnica. 

c) Gromadzenie i udostępnianie na żądanie organu wydającego zezwolenie dokumentacji 
potwierdzającej składowanie odpadów w miejscach unieszkodliwiania lub odzysku, 
określonych w punkcie 4. 

d) Przedstawienie organowi wydającemu zezwolenie zbiorczej informacji o ilości 
odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy Wiejskiej Świdnica, w rozbiciu na 
poszczególne kody odpadów z grupy 20, określonych w Rozporządzeniu Ministra  
Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów [Dz. U. Nr 112, 
poz. 1206] – w terminie do 31 stycznia każdego następnego roku, za rok poprzedni. 

7. Cofnięcie zezwolenia: 
Organ wydający zezwolenie może przed upływem terminu określonego w punkcie 2 cofnąć 
zezwolenie: 

a) w przypadkach określonych w art. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach [Dz. U. Nr 9, poz.26 z późniejszymi zmianami]; 

b) jeśli sposób gospodarowania odpadami komunalnymi będzie niezgodny z „Planem 
Gospodarki Odpadami Gminy Świdnica” [uchwała z 17.11.2004 r. nr XXIX/362/2004 
w sprawie uchwalenia planu gospodarki odpadami Gminy Świdnica]; 

c) w przypadku gdy sposób gospodarowania odpadami będzie niezgodny z ustawą z dnia 
29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw. 

 
UZASADNIENIE: 

 
W dniu 27.10.2006 r. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Piasta 

16,  58-304 Wałbrzych, zwróciło się do tut. urzędu z wnioskiem o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Świdnica. 
 Po rozpatrzeniu wniosku stwierdzono, że wnioskodawca spełnia warunki wymagane 
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach [Dz. U. Nr 9, 
poz.26 z późniejszymi zmianami] oraz zarządzeniem Wójta Gminy Świdnica nr 180/2006 z 



dnia 29.12.2006  w sprawie wymagań jakie powinny spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia dla  prowadzenia wyżej wymienionej działalności na terenie Gminy 
Świdnica. Biorąc pod uwagę powyższe – orzeczono jak w sentencji decyzji. 
 
Od decyzji niniejszej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w 
Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica, w terminie 14 dni od daty otrzymania 
decyzji. 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1. Wałbrzyskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.  
    58-304 Wałbrzych, ul. Piasta 16 
2. BIP Gminy Świdnica 
3. a/a 


