
UCHWAŁA NR LVI/342/10

RADY MIEJSKIEJ PNIEWY

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający
 się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
 odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników

 bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Pniewy.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.
 Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996
 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)
 Rada Miejska Pniewy uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
 zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pniewy,
 zobowiązany jest spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów:

a) posiadać specjalistyczny pojazd, służący do transportu odpadów komunalnych, pozwalający
 podczas świadczenia usług na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w
 sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska w szczególności poprzez samoistne
 wysypywanie się lub rozwiewanie odebranych odpadów,

b) udokumentować posiadanie specjalistycznego pojazdu poprzez przedstawienie
 dokumentacji, zawierającej kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów z ważnym
 przeglądem technicznym, oraz zdjęć poszczególnych pojazdów z widocznym numerem
 rejestracyjnym,

c) oznakować pojazd, wykorzystywany do świadczenia usług, w sposób widoczny i czytelny,
 umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy (oznakowanie powinno zawierać nazwę
 przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy, numer zezwolenia);

2) zobowiązać się do zapewnienia usługobiorcom możliwości korzystania z odpowiednich
 pojemników, dostosowanych do ilości wytwarzanych odpadów i częstotliwości ich wywozu;

3) zobowiązać się do zachowania częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, zgodnie z zapisami
 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pniewy;

4) udokumentować gotowość odbioru odpadów komunalnych przez Składowisko Odpadów
 Komunalnych w Mnichach;

5) udokumentować gotowość odbioru odpadów, zebranych selektywnie, przez przedsiębiorców
 posiadających odpowiednie zezwolenie;

6) wskazać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy,
 spełniający wymagania określone w odrębnych przepisach;



7) złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie zezwolenia, opracowany przez Urząd Miejski Pniewy.

§ 2. Przedsiębiorca, ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
 zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
 Gminy Pniewy, zobowiązany jest spełniać następujące wymagania:

1) w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów:

a) posiadać pojazd asenizacyjny do transportu nieczystości ciekłych, spełniających wymogi
 określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
 wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

b) udokumentować posiadanie pojazdu asenizacyjnego poprzez przedstawienie dokumentacji,
 zawierającej kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów specjalistycznych z ważnym
 przeglądem technicznym, oraz zdjęć poszczególnych pojazdów z widocznym numerem
 rejestracyjnym,

c) oznakować pojazd, wykorzystywany do świadczenia usług, w sposób widoczny i czytelny,
 umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy (oznakowanie powinno zawierać nazwę
 przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy, numer zezwolenia);

2) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez zlewnię na terenie Oczyszczalni
 Ścieków w Pniewach przy ul. Strzeleckiej;

3) wskazać miejsce wykonywania mycia pojazdu asenizacyjnego, gdzie będą spełnione wymagania
 określone w odrębnych przepisach;

4) złożyć odpowiedni wniosek o udzielenie zezwolenia, opracowany przez Urząd Miejski Pniewy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
 Województwa Wielkopolskiego.


