
Rejestr wydanych zezwoleń na  prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                          

 i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rząśnia 

 

Lp. Firma, 

oznaczenie siedziby i adres albo 

imię, nazwisko                                           

i adres przedsiębiorcy 

Numer 

identyfikacji 

podatkowej 

(NIP) 

Rodzaj zezwolenia Numer sprawy Zezwolenie 

wydane na 

czas określony 

od / do 

Uwagi 

1. MOTOHOUSE  Mieczysław  Pelczar, 

 ul. Czapliniecka 67 

 97-400 Bełchatów 

769-101-78-27 DECYZJA  zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych 

UGG.6233.1.2014.AD 4 lata 

od 26-11-2014 

do 26-11-2018 

Informacja o wykreśleniu 

firmy             z CEiDG   

2. MOTOHOUSE  Alicja  Pelczar,   

 ul. Czapliniecka 67,      

97-400 Bełchatów 

769-114-59-62 DECYZJA  zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych 

UGG.6233.1.2015.AD 3 Iata 

od 06-07-2015 

do 05-07-2018 

 

3. MOTOHOUSE  Karol Pelczar 

 ul. Czapliniecka 67 

 97-400 Bełchatów 

769-222-64-09 DECYZJA  zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych 

UGG.6233.1.2017.JL 5 Iat 

od 02-08-2017 

do 31-07-2022 

Informacja o zawieszeniu 

działalności gospodarczej 

od dnia 02-11-2017 r. 

4. Firma Handlowo-Usługowa, Tomasz Kucharczyk 

Gawłów 99, 98-332 Rząśnia   

769-118-29-92 DECYZJA  zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych 

 i transportu nieczystości ciekłych 

UGG.6233.1.2019.EW 5 lat  

od 16-05-2019 

do 16-05-2024 

 

5. WC SERWIS Łódź Sp. z o.o.  

ul. Olechowska 83 

92-403 Łódź 

728 24 19 161 DECYZJA  zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych 

 i transportu nieczystości ciekłych 

UGG.6233.1.2020.EW 5 lat 

od 15-06-2021 

do 15-06-2025 

Informacja o zamknięciu  

działalności gospodarczej 

z dniem 31.03.2022 r.  

6. TOI TOI Polska Sp. z o.o.  

ul. Płochocińska 29 

03-044 Warszawa 

118-00-42-784 DECYZJA  zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych 

 i transportu nieczystości ciekłych 

UGG.6233.2.2020.EW Ustala się od dnia 

kiedy decyzja stała się 

ostateczna  

Po upływie 10 lat od dnia 

kiedy decyzja stała się 

ostateczna  

7. Motohouse International Transport Sp. z o .o.  

ul. Czapliniecka 67 

97-400 Bełchatów  

769-22-35-667 DECYZJA  zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych 

 i transportu nieczystości ciekłych 

UGG.6233.1.2022.EW Ustala się od dnia 

kiedy decyzja stała się 

ostateczna 

Po upływie 10 lat od dnia 

kiedy decyzja stała się 

ostateczna 



8. mToilet Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 31 

03-226 Warszawa 

536-19-38-486 DECYZJA  zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych 

 i transportu nieczystości ciekłych 

UGG.6233.2.2022.EW Ustala się od dnia 

kiedy decyzja stała się 

ostateczna 

Po upływie 10 lat od dnia 

kiedy decyzja stała się 

ostateczna 

 

 


