
UCHWAŁA NR XXXV/328/09  

RADY GMINY GODÓW  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie : wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 3a z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. 
w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia (Dz.U. z 2006 r., Nr 5, poz.33) 

Rada Gminy Godów uchwala : 

§ 1. Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Godów nr XXXIII/307/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wymogów jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- posiadać zaplecze techniczno - biurowe,

- posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów 
komunalnych: 

- posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających 

biodegradacji, 

- środki transportu muszą spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne 

pojazdów oraz w innych przepisach szczegółowych 

- posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów 
zebranych selektywnie, 

- posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych 
selektywnie 

- posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych 

przepisami. 

- ilość środków transportu musi gwarantować ciągłość świadczenia usług;

- środki transportu muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi;

- przedsiębiorca obowiązany jest uwzględniać zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu 
gospodarki odpadami jak również regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów 

- posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej,

- posiadać sprzęt samochodowy zgodnie z technicznymi oraz sanitarno - porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr
193, poz.1617), 

- pojazdy muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi posiadać 
środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości wywiezionych nieczystości 

ciekłych 

- posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości wywiezionych 

nieczystości ciekłych 

- posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych 

przepisami. 

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

ID: WQIEJ-MMEXK-NLNLL-AOTPQ-YXSSO. Podpisany. Strona 1 / 2



UCHWAŁA NR XXXV/328/09  

RADY GMINY GODÓW  

z dnia 28 grudnia 2009 r.  

 

w sprawie : wymogów, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art.18, ust.2, pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001, Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.) art. 7 ust. 3a z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. 
z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. 
w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia (Dz.U. z 2006 r., Nr 5, poz.33) 

Rada Gminy Godów uchwala : 

§ 1. Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Godów nr XXXIII/307/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie wymogów jakie
powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godów.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

- posiadać zaplecze techniczno - biurowe,

- posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów 
komunalnych: 

- posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym ulegających 

biodegradacji, 

- środki transportu muszą spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne 

pojazdów oraz w innych przepisach szczegółowych 

- posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów 
zebranych selektywnie, 

- posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych 
selektywnie 

- posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych 

przepisami. 

- ilość środków transportu musi gwarantować ciągłość świadczenia usług;

- środki transportu muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi;

- przedsiębiorca obowiązany jest uwzględniać zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu 
gospodarki odpadami jak również regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Godów 

- posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej,

- posiadać sprzęt samochodowy zgodnie z technicznymi oraz sanitarno - porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr
193, poz.1617), 

- pojazdy muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi posiadać 
środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości wywiezionych nieczystości 

ciekłych 

- posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości wywiezionych 

nieczystości ciekłych 

- posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych 

przepisami. 

Antoni Tomas  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

 

ID: WQIEJ-MMEXK-NLNLL-AOTPQ-YXSSO. Podpisany. Strona 2 / 2


