
UCHWAŁA NR XXX/338/2010  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia 16 lutego 2010 r.  

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

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

Przewodniczący Rady  

 

mgr Franciszek Dziendziel 

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXX/338/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, stanowiącą bazę transportową spełniającą wymogi techniczne 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wyposażoną w: 

a) miejsce postojowe dla pojazdów,

b) miejsce do magazynowania pojemników,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, przeznaczone do odbioru i transportu odpadów komunalnych, oznakowane 

w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone 

w obowiązujących przepisach; 

3) odbierać odpady komunalne zmieszane oraz wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym 

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) zobowiązać się do przekazywania lub poddawania segregacji odpadów komunalnych zmieszanych w stopniu 

umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.); 

5) zobowiązać się do przekazywania odpadów komunalnych do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie 

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

uwzględniając zapisy Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami 

Gminy Pawłowice; 

6) zobowiązać się dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza do przekazywania Wójtowi Gminy 

Pawłowice zestawienie ilości poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych oraz wysegregowanych z zebranych 

odpadów komunalnych, tj. plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, biodegradowalne, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn.

zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 

1495 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice. 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

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

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXX/338/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w miejsce postojowe dla 

pojazdów, 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu (pojazdy asenizacyjne), przeznaczone do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego 

usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

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

3) posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną położoną możliwie najbliżej od

miejsca opróżnienia zbiornika bezodpływowego; 

4) zobowiązać się dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza do przekazywania Wójtowi Gminy 

Pawłowice zestawienie ilości zebranych nieczystości ciekłych; 

5) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice; 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel
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UCHWAŁA NR XXX/338/2010  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia 16 lutego 2010 r.  

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

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

Przewodniczący Rady  

 

mgr Franciszek Dziendziel 

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXX/338/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, stanowiącą bazę transportową spełniającą wymogi techniczne 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wyposażoną w: 

a) miejsce postojowe dla pojazdów,

b) miejsce do magazynowania pojemników,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, przeznaczone do odbioru i transportu odpadów komunalnych, oznakowane 

w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone 

w obowiązujących przepisach; 

3) odbierać odpady komunalne zmieszane oraz wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym 

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) zobowiązać się do przekazywania lub poddawania segregacji odpadów komunalnych zmieszanych w stopniu 

umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.); 

5) zobowiązać się do przekazywania odpadów komunalnych do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie 

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

uwzględniając zapisy Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami 

Gminy Pawłowice; 

6) zobowiązać się dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza do przekazywania Wójtowi Gminy 

Pawłowice zestawienie ilości poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych oraz wysegregowanych z zebranych 

odpadów komunalnych, tj. plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, biodegradowalne, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn.

zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 

1495 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice. 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

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

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXX/338/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w miejsce postojowe dla 

pojazdów, 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu (pojazdy asenizacyjne), przeznaczone do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego 

usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

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

3) posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną położoną możliwie najbliżej od

miejsca opróżnienia zbiornika bezodpływowego; 

4) zobowiązać się dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza do przekazywania Wójtowi Gminy 

Pawłowice zestawienie ilości zebranych nieczystości ciekłych; 

5) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice; 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel
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UCHWAŁA NR XXX/338/2010  

RADY GMINY PAWŁOWICE  

z dnia 16 lutego 2010 r.  

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po pozytywnym zaopiniowaniu przez 

Komisję Działalności Społecznej oraz Komisję Gospodarki i Mienia Komunalnego 

Rada Gminy Pawłowice  

uchwala 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Pawłowice w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wywieszeniu na tablicy ogłoszeń 

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

Przewodniczący Rady  

 

mgr Franciszek Dziendziel 

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXX/338/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, stanowiącą bazę transportową spełniającą wymogi techniczne 

w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wyposażoną w: 

a) miejsce postojowe dla pojazdów,

b) miejsce do magazynowania pojemników,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, przeznaczone do odbioru i transportu odpadów komunalnych, oznakowane 

w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone 

w obowiązujących przepisach; 

3) odbierać odpady komunalne zmieszane oraz wszystkie selektywnie zbierane rodzaje odpadów komunalnych, w tym 

odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

4) zobowiązać się do przekazywania lub poddawania segregacji odpadów komunalnych zmieszanych w stopniu 

umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.); 

5) zobowiązać się do przekazywania odpadów komunalnych do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie 

z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

uwzględniając zapisy Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz Planu Gospodarki Odpadami 

Gminy Pawłowice; 

6) zobowiązać się dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza do przekazywania Wójtowi Gminy 

Pawłowice zestawienie ilości poszczególnych rodzajów odpadów segregowanych oraz wysegregowanych z zebranych 

odpadów komunalnych, tj. plastik, szkło, papier, odpady wielkogabarytowe, biodegradowalne, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny; 

7) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r.-Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 z późn. zm.), ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn.

zm.), ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 

1495 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice. 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA 

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI NA TERENIE GMINY PAWŁOWICE W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH  

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

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXX/338/2010 

Rady Gminy Pawłowice 

z dnia 16 lutego 2010 r.

1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w miejsce postojowe dla 

pojazdów, 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu (pojazdy asenizacyjne), przeznaczone do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego 

usługi, spełniające wymagania techniczne i sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

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

3) posiadać udokumentowaną gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną położoną możliwie najbliżej od

miejsca opróżnienia zbiornika bezodpływowego; 

4) zobowiązać się dwa razy w roku, miesiąc po zakończeniu każdego półrocza do przekazywania Wójtowi Gminy 

Pawłowice zestawienie ilości zebranych nieczystości ciekłych; 

5) zapewnić odpowiedni standard sanitarny i prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w 

szczególności ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 

poz. 150 z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XIX/233/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowice; 

Przewodniczący Rady 

 

mgr Franciszek Dziendziel
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