
UCHWAŁA NR 202/XLIII/2010  

RADY GMINY OPATÓW  

z dnia 24 marca 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Opatów 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r.Nr
142 poz.1591 z poźn.zm.), art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz.U.z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 2000 r.
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 z późn.zm.) 

Rada Gminy Opatów uchwala, co następuje: 

§ 1.  1. Określa się  wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia
w zakresie: 

2. Wymagania odnoszą się w szczególności do: 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się  o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać  specjalistyczny sprzęt transportowy, który zapewnia możliwoś ć  realizacji wymagań  zawartych

w gminnym planie gospodarki odpadami oraz w Regulaminie utrzymania porządku i czystości obowiązującym na terenie

gminy Opatów. Wszystkie pojazdy winny: 

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania

wszystkimi środkami transportu.  

3. Przedsiębiorca powinien posiadać  bazę  transportową  – baza powinna być  poddana zabiegom sanitarnym

i porządkowym.  

4. Przedsiębiorca powinien zapewnić  możliwość wyposażenia właścicieli nieruchomości w pojemniki i worki do
gromadzenia wszystkich rodzajów odpadów komunalnych.  

5. Przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać  dane o zawartych i rozwiązanych umowach z właścicielami

nieruchomości.  

6. Określa się, że miejscem odzysku i unieszkodliwiania odpadów są miejsca wynikające z wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.  

§ 3.  1. Określa się  następujące wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie
zezwolenia w sprawie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości: 

2. Określa się,  że miejscem zrzutu nieczystości ciekłych są  miejsca wynikające z wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.  

§ 5. 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 transport nieczystości ciekłych.

1) wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,

2) miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

1) spełniać normę dla pojazdów służących do usuwania odpadów z pojemników,

2) być oznakowane w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej,

3) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

4) posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające do poruszania się po drogach publicznych,

5) spełniać normy w zakresie emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami,

6) być wyposażone w narzędzia do uprzątnięcia rozsypanych w trakcie załadunku odpadów.

1) posiadanie co najmniej jednego homologowanego pojazdu asenizacyjnego oraz spełnienie wymagań  zawartych

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań  dla pojazdów
asenizacyjnych, a w szczególności pojazdy takie powinny: 

a) być oznakowane w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) posiadać aktualne badania techniczne dopuszczające do poruszania się po drogach publicznych,

2) spełniać normy w zakresie emisji spalin zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3) przekazywać dane o zawartych i rozwiązanych umowach z właścicielami nieruchomości,

4) posiadać  umowy zapewniające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków lub punkt
zlewny, 

5) przekazywać  nieczystości ciekłe od właścicieli nieruchomości na punkt zlewny lub oczyszczalnie ścieków za
pokwitowaniem. 

Przewodniczący Rady Gminy Opatów
 

mgr inż. Witold Łacny 
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