Projekt
z dnia ...................., zgłoszony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY STANISŁAWÓW
z dnia .................... 2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142
poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Stanisławów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) dysponowanie środkami technicznymi odpowiednimi do zakresu wnioskowanych usług, w tym:
a) samochód specjalistyczny lub samochód skrzyniowy ciężarowy z przyczepami posiadającymi wysokie burty
i zabezpieczenie siatką lub plandeką albo ciągnik z przyczepami posiadającymi wysokie burty i zabezpieczenie
siatką lub plandeką, umożliwiające odbiór i transport odpadów od właścicieli nieruchomości,
b) kontenery do gromadzenia odpadów,
c) pojemniki do gromadzenia odpadów,
d) worki foliowe do selektywnej zbiórki dla poszczególnych rodzajów odpadów.
2) Posiadanie aktualnego świadectwa kontroli i badań technicznych pojazdów wykorzystywanych do odbioru
i transportu odpadów komunalnych,
3) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, stanowiącą bazę techniczną wyposażoną w miejsca
postojowe i miejsca do magazynowania odpadów,
4) przekazywanie odpadów do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia wynikających z Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Mazowieckiego,
5) przeprowadzanie niezbędnych zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami
zapewniającymi utrzymanie czystości i należytego stanu sanitarnego wyposażenia technicznego oraz bazy
technicznej, sprzętowej i magazynowej,
6) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji dziłalności
gospodarczej.
§ 2.
1) Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać:
a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności
gospodarczej,
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b) środki techniczne odpowiednie do zakresu wnioskowanych usług, w tym pojazd asenizacyjny, który spełnia
wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617). Zbiornik należy

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać:
a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności
gospodarczej,
b) środki techniczne odpowiednie do zakresu wnioskowanych usług, w tym pojazd asenizacyjny, który spełnia
wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193 poz. 1617). Zbiornik należy
utrzymywać w należytej czystości i poddawać odkażaniu,
c) aktualne świadectwo kontroli i badań technicznych pojazdów wykorzystywanych do transportu nieczystości
ciekłych,
d) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością stanowiącą bazę techniczną wyposażoną w miejsca
postojowe,
e) umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie
ścieków.
2) Przedsiębiorca jest zobowiązany do przeprowadzania niezbędnych zabiegów sanitarnych i porządkowych
związanych ze świadczonymi usługami.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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