
RADA GMINY
Fredropol Uchwala Nr Ill/9/2010

Rady Gminy Fredropol

z dnia 22.12.2010r.

w sprawie okreslenia wymagan, jakie musi spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie

zezwolenia na swiadczenie uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli

nieruchomosci oraz oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym

(tekst jednolity z 14 marca 2001 r. OZ.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3a ustawy

z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Oz.U. z 2005 r. Nr 236,

poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co nastepuje:

§ 1

Okresla sie wymagania, jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o zezwolenie na

prowadzenie przez przedsiebiorców dzialalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

wlascicieli nieruchomosci oraz oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci

cieklych

§2

Warunki, jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia na

swiadczenie uslug w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci z

terenu gminy Fredropol- stanowi zalacznik nr l do uchwaly Rady Gminy Fredropol Nr III/9/2010

z dnia 22.12.201 Or.

§3

Wymagania, jakie powinien spelniac Przedsiebiorca ubiegajacy sie o zezwolenie na opróznianie

zbiorników bezodplywowych i transport nieczystosci cieklych na terenie gminy Fredropol - stanowi

zalacznik nr 2 do uchwaly Rady Gminy Fredropol Nr III/9/20 10 z dnia 22.12.20 lOr.
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§4

Wykonanie Uchwaly powierza sie Wójtowi Gminy Fredropol.

§5

Traci moc Zarzadzenie Nr 08/2006 Wójta Gminy Fredropol z dnia 31 marca 2006 r. w spraWIe

okreslenia wymagan stawianych przedsiebiorcom ubiegajacych sie o zezwolenie na prowadzenie

dzialalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystosci cieklych od wlascicieli

nieruchomosci na terenie Gminy Fredropol.

§6

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzedowym Województwa Podkarpackiego,

umIeszczona na stronie www.Qminafredropol.home.pl oraz na tablicy ogloszen Urzedu Gminy

Fredropol.

§7

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urzedowym

Województwa Podkarpackiego.



zalacznik nr 1do uchwaly Rady Gminy Fredropol Nr 1///9/2010 Z dnia 22.J2.20JOr.

l. Przedsiebiorca winien dysponowac:

a) odpowiednia do zakresu dzialalnosci liczba wykwalifikowanych pracowników wykonujacych

czynnosci zbierania, transportu i przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów

komunalnych, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony srodowiska,

b) dokumentacja okreslajaca przedmiot dzialania i obszar dzialalnosci w tym aktualny wpis do

rejestru przedsiebiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym lub ewidencji dzialalnosci gospodarczej,

c) posiadac tytul prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami, którymi bedzie

wykonywany transport odpadów komunalnych stalych,

d) dysponowac prawem do nieruchomosci stanowiacej baze techniczna dostosowana do mycia

i dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie

bazy technicznej posiadac dokumentacje potwierdzajaca mozliwosc mycia i dezynfekcji pojazdów

w miejscach do tego przeznaczonych,

e) dokumentacja potwierdzajaca gotowosc odbioru odpadów komunalnych przez podmiot

prowadzacy dzialalnosc w zakresie odzysku, unieszkodliwiania lub skladowania odpadów,

poniewaz na terenie gminy Fredropol brak jest tego typu instalacji, urzadzen czy obiektów.

Odnosi sie to do wszystkich odbieranych odpadów komunalnych, a zwlaszcza dotyczy to

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzetu elektrycznego i elektronicznego, baterii,

akumulatorów, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów

zielonych, demontazu odpadów wielkogabarytowych, sortowania opakowan, papieru, tektury,

tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowan wielomaterialowych.

1) dokumentacja okreslajaca czestotliwosc i sposób dezynfekcji i mycia pojazdów do odbioru

odpadów komunalnych,

g) odpowiednia iloscia pojazdów gwarantujacej ciaglosc swiadczenia uslug w przypadku awarii

pojazdu.

2. Przedsiebiorca powinien posiadac specjalistyczne samochody przystosowane do wywozu

i transportu nieczystosci komunalnych stalych w ilosci umozliwiajacej plynne opróznianie

pojemników na odpady w planowanym czasie, nastepujacego rodzaju:

pojazdy bezpylne, pojazdy bramowe, pojazdy hakowe, pojazdy wyposazone w urzadzenia HOS,

pojazdy ciezarowe.

3. Specjalistyczne pojazdy winne byc:

a) trwale oznakowane adresem i nazwa firmy w sposób umozliwiajacy identyfikacje swiadczacego



uslugi,

b) musza byc wyposazone w odpowiednie narzedzia do recznego uprzatniecia odpadów

rozsypanych w trakcie prac zaladunkowych badz w wyniku opóznionego wywozu,

c) musza posiadac aktualne badania techniczne i swiadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z

ustawa Prawo ruchu drogowego,

d) parkowane po zakonczonej pracy na terenie bazy, uniemozliwiajac dostep do nich osób trzecich.

4. Przedsiebiorca ma obowiazek:

a) zapewnic gotowosc zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych z kazdej nieruchomosci

polozonej na obszarze wykonywanej dzialalnosci,

b) zapewnic odbiór odpadów komunalnych z obslugiwanej na podstawie umowy nieruchomosci

zabudowanej z wymagana czestotliwoscia,

c) zapewnic odbiór odpadów komunalnych prowadzonych w systemie zbiórki selektywnej z

obslugiwanej na podstawie umowy nieruchomosci zabudowanej z wymagana czestotliwoscia,

d) zapewnic odbiór wielkogabarytowych odpadów komunalnych, zuzytego sprzetu

elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów z remontów z obslugiwanej na podstawie umowy

lub zgloszenia nieruchomosci gruntowej, w czasie nie dluzszym niz 3 dni robocze od daty

zgloszenia,

e) posiadac mozliwosc selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umozliwiajacym OSIagame w

kolejnych latach wskazników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez wlascicieli

nieruchomosci nie bedzie realizowana w stopniu wystarczajacym.

5. Przedsiebiorca zobowiazany jest do zapewnienia uslugobiorcom mozliwosci zakupu lub

dzierzawy odpowiednich urzadzen do gromadzenia odpadów komunalnych stalych w tym do

wystawek wielkogabarytowych.

Wielkosc oferowanych pojemników powinna byc zróznicowana stosownie do ilosci gromadzonych

odpadów i czestotliwosci oprózniania. Pojemniki na odpady powinny posiadac zamykane otwory

wrzutowe. Oferowane pojemniki do gromadzenia odpadów musza byc w dobrym stanie

technicznym.

6. Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomosci moze odbywac sie wylacznie na podstawie

pisemnej umowy zawartej z wlascicielem nieruchomosci. Przedsiebiorca zobowiazany jest do

wystawiania dowodów potwierdzajacych placenie za uslugi usuwania odpadów z okresleniem ilosci

usunietych odpadów oraz daty wykonanej uslugi.



7. Przedsiebiorca prowadzacy dzialalnosc w zakresie odbioru odpadów komunalnych od wlascicieli

nieruchomosci zobowiazany jest do:

a) przekazania za pomoca karty przekazania odpadów odebranych z nieruchomosci i urzadzen

ruchomych odpadów komunalnych do miejsc ich odzysku lub unieszkodliwiania,

b) prowadzenia spisu zawartych umów w zakresie usuwania odpadów komunalnych

z poszczególnych nieruchomosci w obszarze jego dzialania,

c) prowadzenia pelnej dokumentacj i w zakresie prowadzonej dzialalnosci tj. dokumentów

wynikajacych z aktualnego prawa normujacego gospodarke odpadami,

d) w terminie do 15 dnia po uplywie kazdego miesiaca sporzadzac i przekazywac Wójtowi Gminy

Fredropol wykaz wlascicieli nieruchomosci, z którymi w poprzednim miesiacu zawarto umowy na

odbieranie odpadów komunalnych lub wykaz wlascicieli, z którymi w poprzednim miesiacu

umowy ulegly rozwiazaniu.

e) w terminie do 31 marca kazdego roku za rok poprzedni sporzadzac i przekazywac Wójtowi

Gminy Fredropol informacje dotyczace:

- masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych

- sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych

- masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji skladanych na skladowisku odpadów

- masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji nieskladowanych na skladowisku

odpadów i podanie ich sposobu zagospodarowania.
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Zalacznik nr 2 do Ue/zwaly Rady Gminy Fredropol Nr lII/9/2010 z dnia 22.12.2010r.

1. Przedsiebiorca powinien posiadac samochody asenizacyjne przystosowane do oprózniania

transportu nieczystosci cieklych. Szczególowe wymagania dla pojazdów asenizacyjnych zawarte sa

w odrebnych przepisach.

2. Specjalistyczne pojazdy winne byc:

a) trwale oznakowane adresem i nazwa firmy

b) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem sie na zewnatrz pojazdu

transportowanych nieczystosci cieklych

c) wyposazenie w narzedzia umozliwiajace w razie potrzeby posprzatanie terenu po opróznianiu

zbiorników

d) parkowanie po zakonczonej pracy na terenie bazy, uniemozliwiajac dostep do nich osób trzecich.

3. Przedsiebiorca winien dysponowac:

a) dokumentacja okreslajaca przedmiot dzialania o obszar dzialalnosci w tym aktualny wpis do

rejestru przedsiebiorców w Krajowym Rejestrze Sadowym lub wpis do ewidencji dzialalnosci

gospodarczej,

b) posiadac tytul prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi

(asenizacyjnymi), którymi ma byc wykonywany transport nieczystosci cieklych, spelniajacymi

dodatkowo wymagania techniczne okreslone w aktualnych rozporzadzeniach Ministra

Infrastruktury w sprawie wymagan dla pojazdów asenizacyjnych oraz Rady Ministrów w sprawie

rodzajów urzadzen technicznych podlegajacych dozorowi technicznymi.

c) dokumentacja potwierdzajaca posiadanie bazy technicznej lub prawo do terenu, na którym

prowadzona jest lub bedzie dzialalnosc

d) dokumentacja potwierdzajaca gotowosc odbioru nieczystosci cieklych przez stacje zlewna

e) dokumentacja okreslajaca czestotliwosc i sposób przeprowadzania dezynfekcji pojazdów

asenizacyj nych.

4. Wywóz nieczystosci cieklych z nieruchomosci moze odbywac sie wylacznie na podstawie

pisemnej umowy zawartej z wlascicielem nieruchomosci lub na podstawie doraznego zlecenia.

Przedsiebiorca zobowiazany jest do wystawienia dowodów potwierdzajacych placenie za uslugi

usuwania nieczystosci z okresleniem ilosci usunietych nieczystosci oraz daty wykonanej uslugi.

5. Przedsiebiorca prowadzacy dzialalnosc w zakresie oprózniania zbiorników bezodplywowych i



transportu nieczystosci zobowiazany jest do:

a) wylacznego dostarczania zebranych od dostawców nieczystosci cieklych z terenu gmInY

Fredropol do punktu zlewnego

b) prowadzenia pelnej dokumentacj i w zakresie prowadzonej dzialalnosci tj. dokumentów

wynikajacych z aktualnego prawa normujacego gospodarke odpadami,

c) przedsiebiorca zobowiazany jest przedstawic je na zadanie kontroli prowadzonej przez wlasciwe

organy administracji samorzadowej

d) skladanie rocznych sprawozdan z wykonywanych uslug do Wójta Gminy Fredropol w terminie

do 3 l stycznia nastepnego roku.

6. Przedsiebiorca zobowiazany jest do stalej wspólpracy z odbiorca nieczystosci cieklych dla

zapewnienia prawidlowego prowadzenia gospodarki wodno sciekowej na terenie Gminy Fredropol.
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