UCHWAŁA NR LXI/167/2010
RADY GMINY PARYSÓW – KOMISARZ RZĄDOWY
z dnia 12 listopada 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się, co
następuje:
§ 1.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Parysów powinien spełniać
następujące wymagania:
1) Wyposażenie techniczne niezbędne do realizacji zadania:
a) posiadanie min. 2 pojazdów specjalistycznych (śmieciarka, pojazd kontenerowy lub
pojazd bramowy do opróżniania kontenerów) przystosowanych do bezpylnego
odbierania oraz transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych);
b) posiadanie min. 2 pojazdów do odbioru i transportu odpadów zbieranych selektywnie,
będących we właściwym stanie technicznym, szczelnych (zabudowanych lub
osiatkowanych), uniemożliwiających rozsypywanie lub rozwiewanie odpadów
podczas jazdy;
c) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny posiadać na nadwoziu adres
i nazwę firmy lub „logo” wskazujące na przedsiębiorstwo;
d) posiadanie pojemników i kontenerów do umieszczania odpadów komunalnych
o minimalnej pojemności 110 l, które winny być szczelne oraz wyposażone w
pokrywy;
e) zorganizowanie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów według zasad zawartych
w Planie Gospodarki Odpadami Gminy Parysów;
f) kontenery, pojemniki i worki muszą być oznakowane w sposób umożliwiający
identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi;
g) posiadanie bazy transportowej dostosowanej do prowadzenia wnioskowanej
działalności;
h) baza transportowa winna posiadać:
- miejsce postoju pojazdów odbierających odpady komunalne,
- miejsce do przechowywania pojemników, kontenerów i worków do gromadzenia
odpadów komunalnych,
- wydzielone miejsca do mycia pojemników, kontenerów,
- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia
samochodów,
- sprzęt techniczny umożliwiający przekazywanie do Urzędu Gminy drogą
elektroniczną informacji wymaganych obowiązującymi przepisami, wyjątkowo
dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie.
2) Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady mają
być przekazywane winny być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla województwa
mazowieckiego oraz odpowiadać przepisom zawartym w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.).

§ 2.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące
wymagania:
1) w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania:
a) posiadanie bazy transportowej dostosowanej do prowadzenia wnioskowanej
działalności;
b) baza transportowa winna posiadać:
- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,
- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia
samochodów,
- sprzęt techniczny umożliwiający przekazywanie do Urzędu Gminy drogą
elektroniczną informacji wymaganych obowiązującymi przepisami, wyjątkowo
dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie,
2) posiadanie umowy będącej podstawą do dostarczania ścieków do oczyszczalni.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parysów.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu
oraz na stronie internetowej.
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