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Miejsce wykonywania działalności:

02-502 Piaseczno, ul. 11- go Listopada 35

Czas ważności koncesji:

50 la~

Data rozpoczęcia działalności:

data doręczenia koncesji
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Przedsiębiorca obowiązany jest powiadomić organ koncesyjny o podjęciu działalności gospodarczej,
w terminie 6 miesięc)( od daty wydania koncesji lub planowanej daty rozpoczęcia działalności
gospodarczej, pod rygorem jej cofnięcia (art. 14 ust. 4 ustawy).
Jednocześnie zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 8 ustawy określam; podstawowe obowiązki przedsiębiorcy
w przypadku zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej obję'tej koncesją.
/

W przyp~dku zaprzestania wykonywania działalności gospodar~zej przedsiębiorca jest obowiązany:
1.

2.

Zabezpieczyć dokumentację związaną z ewidencją obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją
oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym, zgodnie obowiązującymi
przepisami.
'
Zawiadomić niezwłocznie organ koncesyjny i właściwy organ Policji o zaprzestaniu wykonywania
aziałalności gospodarczej oraz sposobie zabezpieczenia dokumentacji, o której mowa w pkt 1.

Zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późno zm.), decyzja nie V?ymaga'uzasadnienia, ponieważ w całości uwzględnia
żądąnie strony.

POUCZENIE
Strona niezadowolona z decyzji może w terminie/14 dni od dnia doręczenia decyzji zwrócić się
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 129 § 2 w związku z art. 127 § 3 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego).
\
Evyentualne zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie może
nastąpić po wyczerpaniu wymienionego wyżej środka zaskarżenia - art. 52 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późno zm.).
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Otrzymuje:
MAZOWIECKIE CENTRUM UTYLIZACJI
EKOCENT Sp. z 0.0.
ul. 11 - go Listopada 35
05-502 Piaseczno

Do wiadomości:
1.
2.
3.
4.
5.
6.'
7.
8
.

Wojewoda Mazowiecki,
Komendant Wojew6'dzki Państwowej
Straży Pożarnej w Warszawie,
Komendant Stołeczny Policji,
Główny Inspektor Pracy,
'\
Szef Służby Kontrwywhldu Wojskowego,
Minister Gospodarki,
Szef Agencji Bezpieczeństwa wewnętrzneg/::j'
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skarbową w wysokości 3 080 z,l wpłacono w dniu
2015 T. na konto Urzędu I?zlelmcy MOkotów,m,st.
~':.r.J'. \W~\łzawy, Wydział Budzetowo - KSięgowy, ul. Rakowiecka
:..J.('~"''; 257i-A 02-517 Warszawa, BANK HANDLOWY w Warszawie
q.A':" hr konta: 18 1030 15080000000550023113.
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'i?~~~ " , Wa zawa, dnia 06 sierpnia 2015 r.
gorzata Biernat, Główny Specjalista
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