
UCIIWAŁA NR LU 426 /2010
RADY M]EJSKTEJ GNIEWKOWO

z dnia 30 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia wYmagań ' jakie powienin speł ać prz€dsiębiorca ubiegaj:lcy się o uzyskanie
zezwolenia na prowndzenie dzis}Elności w zaklesie odbierlrnia odpadów komunrlnych od }Yłaś€icieli

nieruchomości oraz opróżniani' zbiorników bezodpływoETch i tI'nsportu nieĆzystości ciekłych , na terenie
Gminy GniewkorYo

Na podstawie ań' 7 usi' lpkt 3i ań' 18 ust'2 pkt 15 ustawy zdnia 8 narca l990f' o samorządzie 8mjnnym
(D2.U.2001 roku Nr 142, paz. 1591,22002t. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr I I I, po2.984, Nr lst,poz. 1271,
NI 214, poz. ] 80ó, z 2003r. Nr 80, poz' ./ ]7, z 2004t ' N| l02' poz' l055, Nr 116'poz.1203' z2005|' Nt 1,72, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17 ,poz.128, Nr l8l, poz.l337, z 2007r. Nr 48,por. j2?, Nr t38,po2.974, Nr
173 ,po r .1218 ,22008r .  N r  180 ,po2 .  l l t l ,N r22 i .poz . t458 . z2009r .N r52 ,poz .420 ,Nr t57 ,poz . t241 , z20 lOr .N r
28,poz'|42 j 146) araz ań. 7 ust.3a ustawy Z dn;a 13 września 1996r'0 utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z2005r. Nr 236,po2.2008, zmjanytDz.U. r 2005r. Nr 180, poz. 1495 DZ.IJ. z 2006r. Nr 14,l,poz.lo42;
Dz-U. z 2008r. Nr 223,po2.1464,Dł.U. 22009t. Nr l8 ,poz. 97; Nr 79,po2.666; Nr 92,po2.753; Nr 2tS, poz. 1664)
RadaMięjska uchwala, co następuje :

s 1. okreśIa s;ę \łymaganią jak;ę powinien spełniać przędsiębiorca ubiegający się o tlzyskanie zezwolenia na
pro\{adzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunaInych od właścicielj nieruchomości na terenię
Gminy Gniewkowo, stanow;ące załącznik N| ] do uchwały'

s 2. określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uryskanie zezwolenia na
prowadfenie działalności w zakresie opróżnianja zbiorników befodpływo\łych itranspońu nieczystości ciekłych'
na terenie Gn ny Gniewkowo, stanowiącę załqczlik Nr 2 do rLchwaty'

s 3. wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gnięwkowa'

s 4. Uch\łała wohodzi w życie po upływie ]4 dni od dnia ogłoszenia w Dzjenniku Urzędowym wojewódŹwa
Kuiawsko-Pomorskieso.
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ZałącznikNr 1 do Uchwały Nr LIl 426 /20l0

Rady Miejskiej Cniewkowo

z dr ia 30 czerwca20l0 r.

wymagatria' jakie po\Yinien spełni'ć przedsiębiorca ubiegający się o ufyskgde zezwolenia na prowadzeni€
dfiIłłalności rv zakresie odbierani:r odpadó\y komunaInych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy

GnielYkolvo.

1' $1' Przedsiębiorca winien przedłozyć|

1) aktualry odpis z fejestru pżedsiębiorców w Krajoufm Rejestrfe Sądowym lub zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej,

2) ai ludIną dec) l"ę na lra ' .poń odpado$ '

$2' Wzakesie wyposaienia technicznego pojazdów' pojemników oraz bazy transpo|towej przedsiębiorca
winien:

l) posiadać sprzęt transporto\\y' specjalisryczny i pozostały, w liczbie i stanię technicznym, który zapewni
możliwość realizacji gospodarowania odpadami, z przędstawieniem dokumentów potwierdza.jącyob prawo do
dysponowania pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów komunalnych,

2) stosować do transpońu odpadów sprzęt specjalistycfny, dopuszczony do ruchu na drogach publjcznyoh'
spIawny technicfnie' zapęwniający bezpyhy transport odpadów'

3) FyposaŹyć pojazdy słuŻące do odbioru odpadów komuna]nych w odpowiednie narzędfia do uprzątnięcia
odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,

4) odpowiednio oznakować pojafdy transportowę i spęcjalistyczne nazwą przędsiębiorcy lrrb firmy w sposób
bwały i widoczny,

5) dysponowaó kontenerami, pojemnikani i workami do gromadzenia niesegregowanych j segregowanych
odpadów komunalnych, w szczegó]ności [rydzielonych ze strumienia odpadów komunajnych: odpadów
opakowaniouych' odpadó\Ą' wielkogabarytowych' zu4ltego sprzętu elektrycznęgo i elekfonicznego' odpadów
z femontów'

6) zapewnić estetyczny u]ygląd pojemników' a takŹe trwałe i czytęlne oznakowanie naz$y przedsiębiorcy lub
firmy,

7) dysponować bazQ transportową z plfedstawięnien tytułu prawnego do władmia Dięruchomością

8) posiadać możliwości organizacyjne i teclrn;czne umoż1iwiające zorganizowanie i wprowadzenię w życie
se]ekrywnęgo, zindywidualizowanego odbioru odpadów zębranych se]ektywnie tj. sulowców Mórnych (szl(ło,
makulatura' plasIik), biodegradowalnych, niebefpiecznych, elę|drycznych, elektronicznych i więlkogabarytoWych'

$3' Przedsiębiorca.jest zobowiE"zany do stosowania odpowierlnich Zabiegów sanitarnych i porządkowych
polegających na:

1) myciu i dęzynfekcji pojazdów i ilrr1ego sprzętu fgodrrje z obowią ująoymi przepisami'

- 2) zapewnien;u $ykonywania usług mycia i dezynfekcj' pojemnikó\\,słuŹących do zbierania odpadów
komunalnych na dodatkowe zleceDie właścicieli obsługiwanych nieruchomości,

3) zapewnięniu by po.jazdy i pojenniki były fabezpieczone prfed niekontfolowanym wydostaniem się
odpadów podcfas gromadfenia, przeładunku oraz transportu.

$4'Przedsiebiorca jest zobowiązany do:

LZabezpieczenia miejsc odzysku i unieszkodliwiania poprzezl
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l) kięrowanię niesegregowanych odpadów komuna]nych' które nie mogą być poddane odzyskowi na
sk]adowisko odpadów w Kaczkowie do czasu prowadzenia działa]ności przęz składowisko. Następni€ na
składowiska spełniajĄce wymagania ań. 9 ust' 3 i 4 usta\ły z dnia 27 kwietnia 2001r' o odpadach (Dz' U' z2a0,7|'
Nr 39, poz.25l zę zm'), zgodnie z wojęwódzkim planem gospodrki odpadami,

2) w przypadku, gdy instalacje do odzysklr i unieszkodliwiania \Ymienionę w Pjan;ę Gospodarki odpadami
Gminy Gniewkowo nie zapewnia.ją moŻlirvości odzysku lub unięszkodIiwiania wszystkich \łfselękcjono{'anych
odpadóW ze strumien;a odpadów komunalnych, przęds;ębiorca powinien sam posiadaó takie moi1iwości lub mięć
podpisane umowy zpodmiotami prowadzącymi działalność w tym zakesie.

2.obowiazek określony w$4 ust. lpkt 2 dotyczy wszczególności odzysku j unieszkod];wiania odpadów
niebezpiecmych, zużytego sprzętu e1ektrycznego i elektronicznego, odpadów u]egających biodegradacji, odpadów
wielkogabarytowych, odpadów opakowanio$ych'

$5. Przędsiębiorca ma obowjąfęk ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodeg|adacji'

s6. Maksyma]ny dopuszczalny poziom składowania odpadów komualnych ulegających biodegradacj]
odebranych przez pfzedsiębiorcę z terenu Gniny Gniewkowo okeśla się zgodnie f P]anem Gospodarki odpadanri
dla Cminy Gnię\'r'kowo -75% wagowo calkowitej ilości odpadów konrunalnych ulegających biodegradacjj
w terminie do 31 grudnia 2010r. i 50% wagowo całkowitej iloścj odpadów konunalnych ulegających biodegradacji
w terminie do 31 grudnia 2013r.

$7. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia sposobu realizacji obowiązku' o którym mowa ws5
w termin]ę do 30 grudnia za obowiązt!ący rok kalendarfowy'

$8. Pzędsiębiorca ma obowi@ek przedstawienia c1opuszczalnęgo poziomu składowania odpadów
biodegradowalnych, o którym mowa w s6 termilrie do 30 grudnia za obowiązujący tok kalęDdarzowy.

s9. Przedsiębiorca mbowiązany jest do:

1) świadczenia usług na odbięBnie odpadów komunalnych od wlaścicieli nieruchomości na podstawie umowy
i warunków w niej okeślonych,

2) wystarviania dowodów korzystania zusług z podanięm: imięnia inazwiska posiadacza nieruchomości'
adresll, dat}'odbiolu, ilości' rorlzaju odebranych odpadów i ceny'

3) pro\'adzęnia \łykafu zawarlych un1ów na odbiór odpadów komunalnych od właścicięli nieruchomości,

4) prowadzenie €widencj i indywidualnie zębranych odpadów selęktywnych,

5) pżestrzęgania przepisów regulaminu utrzymania czystośc; i poĘądku natęrenie Gminy Gniewkowo,

6) plowadfenia działalności będącej przedmiotem wniosku wsposób nie powodttjący fagrożenia dla łcia
i zdrowia mieszkańców oraz zanięczyszczenia tras wywoftl.

$l0. W przypadku zakoliczęnia dziatalności przedsiębiorca ma obowiąZęk' pojnformowaó usługobiorców
o planowanym zakończeniu działalności z wyprzędzenjem !moŹliwiającym z]ecenie odbioru innemu podmiotowi'

PRZEWOD

ngr .J
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Załącznik Nr 2 do Uchwały N|LIl 426 /201a

Rady Miejskiej Gniewkowo

z dnia 30 crerwca 2010 r.

wymagania dla przedsiębiorcó\Y ubiegającyc|r się o uzyskanie fezwolenia nźt prow'dzenie dziAł'lności
wz.kresie opróżni5nis zbioników bezodpływolrych i trsnsportu nieczystości cieklych.

-l' $l. Przeds;ębiorca winien prfedłoŹyć aktua]ny odp;su z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrfe
Sądowym lub zaświadczęnie o wpisie do ęwidencj; działalności gospodarczej.

$2. w zakjesie \ł}posa:Źenia techn;cznego pojazdów oraz bafy transpofto.wej p|zedsiębiorca winien spełniaó
następujące warunki:

]) posiadaó sprzęt transporto\ły i specjalisq'czny w liczbie i stanie technicznym' który fapewni możliwośó
realizacji wykonywanych usfug, z przedstawieniem dokumęntów potwierdzających prawo do dysponowania
poiazdam] p|zeznaczonymi do odbioru nięczystości c;ek]ych'

'2) do transportu nieczystości ciekłych stosować sprzęt specjalistyczny' dopuszczony do ruchu na d|ogach
publicznych, sprawny techniczie,

3) pojazdy asenizacyjnę powiiny odpowiadać \,!ymaganiom zgodnie z lozpoŹądzęniem Ministra tnfl.astruktury
z dn|a 121istopada2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asedzacyjnych (Dz' U' z 2oo2r. Nr ] 93, poz. 16|7),

4) odpowiednio oznakować pojazdy transpońowe i specjalis|yczne nazwą przedsiębiorcy lub firmy w sposób
t.wały i widoczny,

5) dysponować baząf.ansportowąz przedstawieniem tyfułu prawnego do władania nięruchomością

s3..Pfzedsiębiolcajest zobowiązany do stosowania odpowiednich zabiegów sanita|nych i porządkowych w tym
m)c.a i  dezyn|ekc. i  poja/oóu 7dod]' ię l  obo$.J, 'u iąc} mi pr2<pisalni '

$4. Przedsiębiorca winien dostarczać nieczystości płynne na zlewnię acTyszcza|n] ścieków una.jdującą się
w Gniewkowie, przy ul' Zaj ezięrnej '

s5. Przedsiębiorca zobowiązany jest doI

1) świadczenia usług opróżBiania zbiorników bęzodplywowych i tfanspodu nieczystości cieklych od
właścicieli nieruchomości na podstawie unowy i warunków w niej okeś]onych,

2) wj,stawiania dowodów korzystania zusług zpodanien: inięnia i nafwiska posiadacza nieruchonośoi,
adresu' daty odbioru, ilości odebranych nieczystości ciei(łych i cęny,

]) prowadzęnia wykazu Zawartych umów na odbiór nieczystości ciek'lych od właścicielj nieruchomości,
4) przestrfegania przepisów regulaminu utrfymania czyslości i porządku na terenie Gminy Gnięwkowo,

. -5) 
prowadzenia działalności będącej przedmiotem wniosku wsposób nie powodujący fagroŹenia dla życia

i zdrowia mięszkanców olaz zanieczyszczenia tlas wywozu.

s6' w przypadku zakończęĄia działalności przedsiębiorca ma obowiązek poinformować ush€obiorców
o planowanym zakoliczeniu działalności z wyprzedzęnienr unroŹliwiającym zlecenię oclbio|u innemu podiniotowi.

PRZEWOD

Koztowski
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Uzssadnienie

w dniu 1 sięrpnia 2009r' wesńa w życie ustawa z dnia 23 sl:Jcznia o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami vr' organizacji i podzia]e zadań administracji publicznej w wojewódŹwio (Dz' U' NI 9f' poz. ,753 zę
zm'), ldóm rr'4'rowadziła nniany m. in. w ustawie z dnia 13 września 1996I. o Dtrzymaniu czystości i porządku
vr' gminach QZ U. 22005r. N. f36, poz. 2008 ze z]]il_).
Ustawa pozbawia wójta, burmistrza lub Fezydenta miasta kompetęncji do okeślenia wymagań, jalde por'inien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uryskanie zezwo]enia na prcwadzenie działalności w zakesię odbie.ania
odpadów komulalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżoiania zbiomikóv'/ bezodpływol,vych i transpońu
nieczystości ciekb,ch' Nowe przepisy upowaŹniaj ą radę gminy do okeślenia ww' wymogów w &odze uchwały art.
7 ust 3a uslarły o utrrymanlu czystości i porządku w gmmach.

sporządziła:
A. Sidoro\'r'icz

PRZEWODNI

ngT Ją Rozłowski
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