ZARZĄDZENIE NR 1/2007
Wójta Gminy Tuczępy
z dnia 2 stycznia 2007 roku
W sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Tuczępy

Na podstawie art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r o bezpośrednim wyborze
wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz.U. nr 113, poz. 984 z późn.zmianami), art. 7 ust. 3
a ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz.U. z 2005 nr 236,poz.2008 z późn.zm.)

postanawiam
§1
1. Określić wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie:
• Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
• OpróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej
wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz umieszczenie na stronie
internetowej Urzędu Gminy Tuczępy

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2007
Wójta Gminy Tuczępy
z dnia 2 stycznia 2007

Wymagania, jakie winien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
I.
Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest zobowiązany:
1. Przestrzegać zasad ustalonych przez Radę Gminy Tuczępy z zakresu odbierania i
transportu odpadów zawartych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
gm. Tuczępy przyjętym do realizacji uchwałą Nr XVIII/160/06 Rady Gminy Tuczępy z dnia
30 marca 2006 roku
2.Dysponować sprawnymi technicznie i w odpowiedniej ilości specjalistycznymi pojazdami o
budowie nadwozia uniemoŜliwiającej zanieczyszczenie powietrza, miejsc ładowania, trasy
przejazdu, którymi zapewni właściwą obsługę obszaru objętego zezwoleniem.
3.Oznakować pojazdy nazwą i adresem przedsiębiorcy.
4.Załączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości opis działalności objętej
wnioskiem potwierdzający zgodność z przepisami ochrony środowiska i gospodarki
odpadami, a w szczególności gwarantujący ochronę środowiska przyrodniczego przed
zanieczyszczeniami i uciąŜliwościami między innymi:
- określić rodzaje pojemników będących w dyspozycji przedsiębiorcy,
- sposób prowadzenia zbiórki odpadów
- sposób transportu odpadów
5. Zapewnić organizację zbierania odpadów komunalnych oraz selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów organicznych i
bio-odpadów, wielkogabarytowych zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i
odpadów z remontów. Zapewnić równieŜ odbiór odpadów organicznych i bio-odpadów.
6. Zapewnić w odpowiedniej ilości i jakości worki do gromadzenia odpadów segregowanych
oraz dysponować urządzeniami do gromadzenia odpadów nie segregowanych komunalnych
(pojemniki, kontenery, worki), aby właściciele nieruchomości posiadali moŜliwość nabycia
(dzierŜawy, zakupu) potrzebnego urządzenia.
7.Zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem odbiór i transport odpadów oraz
zapewnić dyspozycyjność i gotowość wykonania usług objętych zezwoleniem przez siedem
dni w tygodniu, w przypadku zaistnienia takiej konieczności
8. Zapewnić systematyczne mycie i odkaŜanie pojemników oraz innych niezbędnych
urządzeń w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska oraz odpowiednich środków
dezynfekcyjnych.
9.Prowadzić ewidencję umów zawartych z właścicielami(zarządcami, uŜytkownikami)
nieruchomości, która powinna w szczególności zawierać:
numer i datę zawarcia umowy
adres właściciela, uŜytkownika nieruchomości

10.Przekazywać w cyklach miesięcznych do Urzędu Gminy danych odnośnie rodzaju i ilości
odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, oraz wykaz zawartych
nowych umów na odbiór odpadów.
11. Przedstawić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających
biodegradacji składowanych na składowisku
12.Odpady komunalne zebrane z terenu gm.Tuczępy , które nie mogą być poddane odzyskowi
do momentu wybudowania i oddania do eksploatacji Zakładu Gospodarki Odpadami
Komunalnymi w Rzędowie naleŜy składować na składowisku , z którym Przedsiębiorca ma
podpisaną umowę na ich składowanie , z chwilą oddania do uŜytkowania obiektów Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie wszystkie odpady powinny trafić do tegoŜ
Zakładu .
13. Udokumentować gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania
odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z art.9 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001r o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późn.zm.)
II Przedsiębiorca zamierzający prowadzić działalność w zakresie opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:
1. Dysponować sprawnym technicznie i w odpowiedniej ilości sprzętem specjalistycznym
(samochodem asenizacyjnym), który zapewni właściwą obsługę obszaru objętego
zezwoleniem spełniającym wymogi techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku – w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych ( Dz. U. Nr 193, poz. 1617 z późn. zm.)
2. Do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych załączyć opis działalności
objętej wnioskiem (między innymi określić sposób opróŜniania zbiorników, sposób
transportu) potwierdzający zgodność z przepisami ochrony środowiska
3. Zapewnić systematyczne mycie i odkaŜanie pojazdów w sposób zgodny z wymogami
ochrony środowiska ( udokumentować regularne mycie środków transportu)
4. Posiadać podpisaną umowę z właścicielem lub zarządzającym stacją zlewną oczyszczalnią ścieków na zrzut ścieków pochodzących z terenu gm. Tuczępy

