Uchwała Nr 300/V/10
Rady Miasta Józefowa
z dnia 11 marca 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 1, ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172,
poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48,
poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180. poz. 1111 i nr 223, poz.
1453 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241), 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 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753 i Nr 215, poz. 1664) , w związku z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 i Nr 88, poz. 587,
z 2008 r. Nr 138, poz. 865, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97
i Nr 79, poz. 666) oraz z § 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33) , Rada
Miasta Józefowa uchwala, co następuje:
1.

§1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości lub zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany:
a) posiadać uprawnienia do występowania w obrocie prawnym,
b) nie posiadać zaległości w płaceniu podatków oraz składek na ubezpieczenie
zdrowotne lub społeczne,
c) zawierać umowy z użytkownikami nieruchomości oraz wystawiać
pokwitowania za wykonane usługi.
d) dysponować sprawnymi środkami transportu w ilości umożliwiającej
terminowe odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub
opróżnianie zbiorników bezodpływowych,
e) dysponować bazą transportową – miejscem postoju pojazdów; teren bazy musi
posiadać nawierzchnię szczelną w miejscu przeznaczonym do postoju
pojazdów oraz system kanalizacji deszczowej,
f) dysponować stanowiskiem do mycia pojazdów lub możliwością korzystania
z myjni przystosowanej do mycia pojazdów przeznaczonych do transportu
odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,
g) prowadzić mycie i dezynfekcję pojazdów wymienionych w pkt. 1 lit. d
z częstotliwością uniemożliwiającą powstawanie odorów, uciążliwych dla
otoczenia i pracowników,
h) podczas odbioru odpadów komunalnych lub opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zapewnić obsługę
wykwalifikowanych pracowników, nie dopuszczać do zanieczyszczenia terenu

wokół miejsc gromadzenia odpadów na nieruchomości lub sąsiedztwa
zbiorników bezodpływowych a także dróg na trasie przejazdu pojazdów.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany:
1) zapewnić wyposażenie nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne
w odpowiednią liczbę pojemników na odpady o pojemności nie mniejszej niż 110 l,
kontenerów lub worków, z uwzględnieniem zapewnienia możliwości selektywnej
zbiórki odpadów; pojemniki mogą być sprzedawane lub wydzierżawiane właścicielom
nieruchomości,
2) zapewnić odbiór odpadów zbieranych selektywnie z wydzieleniem co najmniej
następujących
frakcji:
odpadów
podlegających
biodegradacji,
odpadów
opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii
i akumulatorów, odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów; przy
zachowaniu wymaganych poziomów odzysku i recyklingu odbieranych odpadów,
3) niesegregowane odpady komunalne przekazywać do odzysku lub unieszkodliwiania:
a)
w instalacjach położonych najbliżej miejsca wytworzenia odpadów tj. na
składowisku odpadów komunalnych w Otwocku – Świerku,
b)
w pozostałych instalacjach położone na terenie województwa mazowieckiego,
spełniających wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii,
wymienionych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Województwa Mazowieckiego,
c)
w instalacjach położonych poza Województwem Mazowieckim,
wymienionych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami dla danego
województwa, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji
przeznaczonej do odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającej wymagania
najlepszej dostępnej techniki lub technologii jest mniejsza niż odległość do
instalacji położonej na obszarze województwa mazowieckiego.
4) wysegregowane odpady komunalne przekazywać podmiotom posiadającym
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów.
3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany przekazywać
nieczystości ciekłe wyłącznie do stacji zlewnych przy oczyszczalniach ścieków.
§2
Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków, o których mowa w § 1 są
odpowiednio:
1)
wykaz pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów komunalnych lub
nieczystości płynnych z terenu Miasta Józefowa
2)
wykaz posiadanego wyposażenia (pojemników lub kontenerów),
3)
dokument potwierdzający prawo dysponowania nieruchomością, na której znajduje się
baza transportowa przedsiębiorcy,
4)
opis systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
potwierdzający możliwość osiągnięcie określonych w Planie Gospodarki Odpadami dla
Miasta Józefowa poziomów odzysku i recyklingu odbieranych odpadów,
5)
opis techniczny bazy transportowej, zawierający informacje nt. położenia,
powierzchni, ilości korzystających z bazy pojazdów, rodzaju nawierzchni i systemu
odwodnień, zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich, opis stanowiska do mycia
pojazdów (jeżeli występuje),
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6)
umowa zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym myjnię i stację dezynfekcji pojazdów
przeznaczonych do transportu odpadów lub nieczystości ciekłych, jeżeli baza transportowa
nie jest wyposażona w stanowisko do mycia pojazdów i ich dezynfekcji,
7)
wykaz podmiotów, którym przedsiębiorca zamierza przekazywać niesegregowane
oraz zbierane selektywnie odpady komunalne,
8)
umowy na odbiór odpadów niesegregowanych oraz na odbiór odpadów zbieranych
selektywnie, zawarte z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku
lub unieszkodliwiania tych odpadów, posiadającymi wymagane prawem zezwolenia, lub
przyrzeczenie zawarcia takiej umowy w przypadku uzyskania zezwolenia, o którym mowa
w § 1 ust. 2,
9)
umowy z podmiotami prowadzącymi oczyszczalnie ścieków lub stacje zlewne
ścieków dowożonych lub przyrzeczenie zawarcia takiej umowy w przypadku uzyskania
zezwolenia, o którym mowa w § 1ust. 3,
10) kopia aktualnego odpisu z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego
Rejestru Sądowego,
11) zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
12) oświadczenie o gotowości zawierania umowy z użytkownikiem każdej nieruchomości
położonej na terenie miasta Józefowa oraz wystawiania pokwitowań za wykonane usługi.
2.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1
dokumenty wymienione w § 2 ust. 1 składa w formie kserokopii potwierdzonych za
zgodność z oryginałem, zaś na żądanie organu właściwego do wydania zezwolenia jest
zobowiązany przedłożyć do wglądu oryginały tych dokumentów.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Józefowa.
§4
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
§5
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały
Rady Miasta Józefowa w sprawie wymagań, jakie winien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w organizacji podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr
92, poz. 753) obowiązek określenia warunków dla przedsiębiorców ubiegających się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych od dnia 1 sierpnia 2009 r. należy do właściwości rady gminy. Dotychczas
wymagania takie określane były w drodze zarządzenia przez burmistrza.
Niniejsza uchwała stanowi dostosowanie do obowiązujących przepisów w zakresie
właściwości organów gminy.
Warunki dla przedsiębiorców określono z uwzględnieniem zapisów Regulaminu utrzymania
czystości i porządku dla Miasta Józefowa, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach oraz
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
Józefów, 2010-02-18
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