
UCHWAŁA NR XLIII/211/09  

RADY GMINY GASZOWICE  

z dnia 10 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst

jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz § 2, § 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30

grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań,  jakie powinien spe łniać  przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r., Nr 5 poz. 33) 

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Gaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 

§   2 .  Przedsiębiorca ubiegający  s ię  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych powinien dodatkowo spełniać następujące wymagania: 

§   4 .  Przedsiębiorca ubiegający  s ię  o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien dodatkowo spełniać następujące wymagania: 

§ 5.  1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 ust.1, obowiązany jest - uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu

gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez: 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 ust. 1, obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu

gospodarki odpadami do odzysku odpadów komunalnych poprzez: 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

- powinien złożyć  wniosek spełniający wymagania określone w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, zwanej dalej "ustawą", wraz z kompletem wymaganych załączników. 

1) posiadać  wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności

gospodarczej; 

2) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:

a) miejsce postojowe dla pojazdów,

b) miejsce do mycia pojazdów, oraz

c) miejsce do mycia i magazynowania pojemników - jeżeli dotyczy;

3) dysponować  specjalistycznymi pojazdami samochodowymi umożliwiającymi wykonywanie usług we wnioskowanym

zakresie i spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów

oraz w innych przepisach szczegółowych; 

4) specjalistyczne pojazdy i sprzęt powinny być: 

a) trwałe oznakowane adresem i nazwą firmy,

b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiającej dostęp do nich osób trzecich,

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników lub zbiorników,

d) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się  na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów

komunalnych i/lub nieczystości ciekłych; 

5) dysponować  rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu w celu zapewnienia ciągłości  usług w przypadku

awarii; 

6) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji pojemników i innego sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do

prowadzenia działalności; 

7) prowadzić  działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania

usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności  zgodnie z ustawą

i obowiązującym "Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gaszowice zwanym dalej

"Regulaminem", „Planem gospodarki odpadami dla Gminy Gaszowice" oraz zgodnie z wymaganiami określonymi

w niniejszej uchwale; 

1) dysponować  pojazdem umożliwiającym odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego oraz odpadów z remontów powstających w gospodarstwie domowym, 

2) dysponować  przynajmniej jednym pojazdem specjalistycznym dostosowanym do obsługi posesji zlokalizowanych przy

drogach o nośności do 5 ton, 

3) dysponować  pojemnikami, kontenerami lub odpowiednimi workami foliowymi do gromadzenia odpadów, w tym również

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami Regulaminu. Pojemniki do gromadzenia

odpadów komunalnych powinny być: 

a) przystosowane do mechanicznego rozładunku,

b) odporne na korozję,

c) estetyczne i odpowiednio oznakowane,

d) posiadać szczelne zamknięcie.

4) posiadać aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów;

5) udokumentować  gotowoś ć  przyjęcia odpadów komunalnych wymienionych we wniosku przez przedsiębiorców

prowadzących działalnoś ć  w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania odnośnie

miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa wart. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.). 

1) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

2) posiadać  sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne, posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego,

ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 10m), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi

wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań  dla pojazdów

asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, póz. 1617). 

1) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, do

kompostowni przedsiębiorców prowadzących działalnoś ć  w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, których

instalacje znajdują  się  najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują  najlepszą  dostępną  technikę

i technologię, 

2) przekazywanie zebranych selektywnie opakowań  z papieru i tektury, opakowań  z tworzyw sztucznych, opakowań  ze

szkła, opakowań  z blachy stalowej i z aluminium oraz innych metali przedsiębiorcom prowadzących działalność

w zakresie ich odzysku, 

3) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów, przedsiębiorcom prowadzących działalnoś ć  w zakresie ich

odzysku lub unieszkodliwiania, których instalacje [znajdują się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy

stosują najlepszą dostępną technikę i technologię, 

4) przekazywanie zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych

przedsiębiorców prowadzących działalność  w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, których instalacje znajdują

się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują najlepszą dostępną technikę i technologię, 

5) składowanie lub przekazywanie do składowania odpady komunalne nie podlegające selekcji lub przekazywanie do

przekształcania termicznego odpadów komunalnych zmieszanych w spalarni odpadów przedsiębiorcom, których

instalacje znajdują  się  naj bliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują  najlepszą  dostępną  technikę

i technologię. 

1) poddanie ich recyklingowi organicznemu (kompostowaniu),

2) przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady  

 

mgr Marek Masarczyk 
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UCHWAŁA NR XLIII/211/09  

RADY GMINY GASZOWICE  

z dnia 10 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst

jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz § 2, § 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30

grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań,  jakie powinien spe łniać  przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r., Nr 5 poz. 33) 

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Gaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 

§   2 .  Przedsiębiorca ubiegający  s ię  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych powinien dodatkowo spełniać następujące wymagania: 

§   4 .  Przedsiębiorca ubiegający  s ię  o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien dodatkowo spełniać następujące wymagania: 

§ 5.  1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 ust.1, obowiązany jest - uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu

gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez: 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 ust. 1, obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu

gospodarki odpadami do odzysku odpadów komunalnych poprzez: 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

- powinien złożyć  wniosek spełniający wymagania określone w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, zwanej dalej "ustawą", wraz z kompletem wymaganych załączników. 

1) posiadać  wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności

gospodarczej; 

2) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:

a) miejsce postojowe dla pojazdów,

b) miejsce do mycia pojazdów, oraz

c) miejsce do mycia i magazynowania pojemników - jeżeli dotyczy;

3) dysponować  specjalistycznymi pojazdami samochodowymi umożliwiającymi wykonywanie usług we wnioskowanym

zakresie i spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów

oraz w innych przepisach szczegółowych; 

4) specjalistyczne pojazdy i sprzęt powinny być: 

a) trwałe oznakowane adresem i nazwą firmy,

b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiającej dostęp do nich osób trzecich,

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników lub zbiorników,

d) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się  na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów

komunalnych i/lub nieczystości ciekłych; 

5) dysponować  rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu w celu zapewnienia ciągłości  usług w przypadku

awarii; 

6) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji pojemników i innego sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do

prowadzenia działalności; 

7) prowadzić  działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania

usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności  zgodnie z ustawą

i obowiązującym "Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gaszowice zwanym dalej

"Regulaminem", „Planem gospodarki odpadami dla Gminy Gaszowice" oraz zgodnie z wymaganiami określonymi

w niniejszej uchwale; 

1) dysponować  pojazdem umożliwiającym odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego oraz odpadów z remontów powstających w gospodarstwie domowym, 

2) dysponować  przynajmniej jednym pojazdem specjalistycznym dostosowanym do obsługi posesji zlokalizowanych przy

drogach o nośności do 5 ton, 

3) dysponować  pojemnikami, kontenerami lub odpowiednimi workami foliowymi do gromadzenia odpadów, w tym również

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami Regulaminu. Pojemniki do gromadzenia

odpadów komunalnych powinny być: 

a) przystosowane do mechanicznego rozładunku,

b) odporne na korozję,

c) estetyczne i odpowiednio oznakowane,

d) posiadać szczelne zamknięcie.

4) posiadać aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów;

5) udokumentować  gotowoś ć  przyjęcia odpadów komunalnych wymienionych we wniosku przez przedsiębiorców

prowadzących działalnoś ć  w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania odnośnie

miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa wart. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.). 

1) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

2) posiadać  sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne, posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego,

ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 10m), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi

wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań  dla pojazdów

asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, póz. 1617). 

1) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, do

kompostowni przedsiębiorców prowadzących działalnoś ć  w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, których

instalacje znajdują  się  najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują  najlepszą  dostępną  technikę

i technologię, 

2) przekazywanie zebranych selektywnie opakowań  z papieru i tektury, opakowań  z tworzyw sztucznych, opakowań  ze

szkła, opakowań  z blachy stalowej i z aluminium oraz innych metali przedsiębiorcom prowadzących działalność

w zakresie ich odzysku, 

3) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów, przedsiębiorcom prowadzących działalnoś ć  w zakresie ich

odzysku lub unieszkodliwiania, których instalacje [znajdują się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy

stosują najlepszą dostępną technikę i technologię, 

4) przekazywanie zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych

przedsiębiorców prowadzących działalność  w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, których instalacje znajdują

się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują najlepszą dostępną technikę i technologię, 

5) składowanie lub przekazywanie do składowania odpady komunalne nie podlegające selekcji lub przekazywanie do

przekształcania termicznego odpadów komunalnych zmieszanych w spalarni odpadów przedsiębiorcom, których

instalacje znajdują  się  naj bliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują  najlepszą  dostępną  technikę

i technologię. 

1) poddanie ich recyklingowi organicznemu (kompostowaniu),

2) przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady  

 

mgr Marek Masarczyk 
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UCHWAŁA NR XLIII/211/09  

RADY GMINY GASZOWICE  

z dnia 10 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst

jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz § 2, § 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30

grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań,  jakie powinien spe łniać  przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r., Nr 5 poz. 33) 

Na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy Gaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 

§   2 .  Przedsiębiorca ubiegający  s ię  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów

komunalnych powinien dodatkowo spełniać następujące wymagania: 

§   4 .  Przedsiębiorca ubiegający  s ię  o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien dodatkowo spełniać następujące wymagania: 

§ 5.  1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 ust.1, obowiązany jest - uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu

gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez: 

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 ust. 1, obowiązany jest uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu

gospodarki odpadami do odzysku odpadów komunalnych poprzez: 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 7. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

- powinien złożyć  wniosek spełniający wymagania określone w art. 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, zwanej dalej "ustawą", wraz z kompletem wymaganych załączników. 

1) posiadać  wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności

gospodarczej; 

2) dysponować prawem do nieruchomości, stanowiącej bazę techniczną wyposażoną w:

a) miejsce postojowe dla pojazdów,

b) miejsce do mycia pojazdów, oraz

c) miejsce do mycia i magazynowania pojemników - jeżeli dotyczy;

3) dysponować  specjalistycznymi pojazdami samochodowymi umożliwiającymi wykonywanie usług we wnioskowanym

zakresie i spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów

oraz w innych przepisach szczegółowych; 

4) specjalistyczne pojazdy i sprzęt powinny być: 

a) trwałe oznakowane adresem i nazwą firmy,

b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiającej dostęp do nich osób trzecich,

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników lub zbiorników,

d) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się  na zewnątrz pojazdu transportowanych odpadów

komunalnych i/lub nieczystości ciekłych; 

5) dysponować  rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu w celu zapewnienia ciągłości  usług w przypadku

awarii; 

6) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji pojemników i innego sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do

prowadzenia działalności; 

7) prowadzić  działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania

usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, w szczególności  zgodnie z ustawą

i obowiązującym "Regulaminem utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Gaszowice zwanym dalej

"Regulaminem", „Planem gospodarki odpadami dla Gminy Gaszowice" oraz zgodnie z wymaganiami określonymi

w niniejszej uchwale; 

1) dysponować  pojazdem umożliwiającym odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego oraz odpadów z remontów powstających w gospodarstwie domowym, 

2) dysponować  przynajmniej jednym pojazdem specjalistycznym dostosowanym do obsługi posesji zlokalizowanych przy

drogach o nośności do 5 ton, 

3) dysponować  pojemnikami, kontenerami lub odpowiednimi workami foliowymi do gromadzenia odpadów, w tym również

do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zgodnie z wymaganiami Regulaminu. Pojemniki do gromadzenia

odpadów komunalnych powinny być: 

a) przystosowane do mechanicznego rozładunku,

b) odporne na korozję,

c) estetyczne i odpowiednio oznakowane,

d) posiadać szczelne zamknięcie.

4) posiadać aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów;

5) udokumentować  gotowoś ć  przyjęcia odpadów komunalnych wymienionych we wniosku przez przedsiębiorców

prowadzących działalnoś ć  w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniających wymagania odnośnie

miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa wart. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach

(Dz. U. Nr 62, poz. 628, ze zm.). 

1) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;

2) posiadać  sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne, posiadające możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego,

ze względu na trudności z dojazdem, z odległości 10m), zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi

wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań  dla pojazdów

asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, póz. 1617). 

1) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych, do

kompostowni przedsiębiorców prowadzących działalnoś ć  w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, których

instalacje znajdują  się  najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują  najlepszą  dostępną  technikę

i technologię, 

2) przekazywanie zebranych selektywnie opakowań  z papieru i tektury, opakowań  z tworzyw sztucznych, opakowań  ze

szkła, opakowań  z blachy stalowej i z aluminium oraz innych metali przedsiębiorcom prowadzących działalność

w zakresie ich odzysku, 

3) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego

i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów, przedsiębiorcom prowadzących działalnoś ć  w zakresie ich

odzysku lub unieszkodliwiania, których instalacje [znajdują się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy

stosują najlepszą dostępną technikę i technologię, 

4) przekazywanie zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych

przedsiębiorców prowadzących działalność  w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, których instalacje znajdują

się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują najlepszą dostępną technikę i technologię, 

5) składowanie lub przekazywanie do składowania odpady komunalne nie podlegające selekcji lub przekazywanie do

przekształcania termicznego odpadów komunalnych zmieszanych w spalarni odpadów przedsiębiorcom, których

instalacje znajdują  się  naj bliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują  najlepszą  dostępną  technikę

i technologię. 

1) poddanie ich recyklingowi organicznemu (kompostowaniu),

2) przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów komunalnych.

Przewodniczący Rady  

 

mgr Marek Masarczyk 
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