
UCHWAŁA NR XXXIX/314/10  

RADY GMINY GOLESZÓW  

z dnia 24 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.

U. z 2001 r.Nr142, poz.1591 z późn. zm.) i art.7 ust.3 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008) 

Rada Gminy Goleszów postanawia:

§ 1. Określić  wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na

odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport

nieczystości ciekłych w sposób następujący: 

1. W zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien posiadać: 

2. W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odbieranych od

właścicieli nieruchomości powinien posiadać. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) specjalistyczne środki transportu przystosowane do odbierania odpadów komunalnych oraz odpadów

z selektywnej zbiórki,oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, 

2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów bądź worki,

3) zaplecze techniczne zapewniające miejsca postojowe dla pojazdów oraz zapewnienie miejsca mycia

i dezynfekcji pojazdów lub stosowne umowy na tego typu usługi, 

4) środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości zebranych odpadów,

5) środki techniczne umożliwiające przekazywanie do Urzędu Gminy danych wymaganych przepisami, drogą

elektroniczną w formacie, który jest akceptowany przez system informatyczny zainstalowany w Urzędzie Gminy,

6) aktualną umowę umożliwiającą przekazywanie odpadów do dalszego przetwarzania lub unieszkodliwiania przez

instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, 

7) aktualne umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz surowców wtórnych,

8) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczne,

9) dokument potwierdzający posiadanie środków transportu wraz z ich opisem technicznym,

10) sprzęt  d o  ręcznego uprzątania odpadów, które rozsypały  s ię  podczas świadczenia usług i utrzymywać

w należytym stanie sanitarnym pojazdy służące do odbierania odpadów. 

1) specjalistyczne środki transportu jak samochody asenizacyjne, ciągniki asenizacyjne , inny sprzęt spełniające

wymogi zawarte w aktualnie obowiązujących w tym zakresie przepisach, oznakowane w sposób umożliwiający

identyfikację, 

2) miejsca postojowe dla pojazdów oraz zapewnienie miejsca do ich mycia i dezynfekcji lub stosowne umowy na

tego typu usługi, 

3) środki techniczne umożliwiające przekazywanie do Urzędu Gminy danych wymaganych przepisami, drogą

elektroniczną w formacie, który jest akceptowany przez system, 

4) środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilość zebranych odpadów,

5) zapewnione miejsca unieszkodliwiania nieczystości ciekłych w oczyszczalni ścieków,

6) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczne,

7) dokument potwierdzający posiadanie środków transportu wraz z ich opisem technicznym.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Artur Więcław 
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