Zarządzenie Nr 17
Wójta Gminy Reńska Wieś
z dnia 18 lipca 2006 roku
w sprawie wymagań , jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróŜniania 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 (tekst jednolity Dz.U. Nr 236, poz. 2008, z 2005 r.) oraz § 2, § 3 i § 4
rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje:

§1
Określam wymagania , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Reńska Wieś działalność w zakresie obierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

§2
1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług
określonych w art. 7 ust. 1 lub 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ,
niezaleŜnie od dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi , powinien
dołączyć do wniosku następujące dokumenty:
a/ informację o lokalizacji, godzinach urzędowania oraz nr. telefonu biura obsługi
klientów,
b/ informację o podstawowych i rezerwowych środkach technicznych, jakimi dysponuje
ubiegający się o zezwolenie, w celu zapewnienia prawidłowego wykonania działalności
objętej wnioskiem, wraz z podaniem marek, typów, wieku oraz numerów
rejestracyjnych pojazdów samochodowych, którymi dokonywany będzie transport
odpadów, a takŜe dołączonymi kopiami waŜnych dokumentów rejestracyjnych,
c/ dokumenty świadczące o uprawnieniach osób obsługujących specjalistyczne pojazdy
samochodowe,
d/ informację o miejscu garaŜowania, miejscu oraz sposobie dezynfekcji pojazdów
i pojemników na odpady wraz z dokumentami potwierdzającymi tytuł prawny
do nieruchomości, na których te czynności będą wykonywane,
2.Dokumenty, o których mowa w ust1, pkt. a, b, c, i d są składane w formie oryginału lub
kserokopii poświadczonej przez przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem.
3.W wypadku, gdy złoŜona przez przedsiębiorcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub
budzi uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, organ wydający zezwolenie
zaŜąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu.
4.Dokumenty sporządzone w języku obcym, są składane wraz z tłu moczeniem na język
polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

§3
1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

1) posiadać odpowiednią ilości pojazdów specjalistycznych pozwalającej na prawidłowe i
niezakłócone realizowanie usług w terminie do 3 dni (z wyjątkiem dni świątecznych) od daty
przyjęcia zlecenia. W wypadku posiadania tylko jednego pojazdu przedsiębiorca winien
przedłoŜyć umowę współpracy w sprawie usuwana odpadów z innym przedsiębiorcą
posiadającym zezwolenie.
2) posiadać na terenie gminy Reńska Wieś biuro obsługi klientów (w uzasadnionych przypadkach wójt
moŜe odstąpić od posiadania na terenie gminy biura) wyposaŜonego w środki łączności oraz narzędzia
do elektronicznego ewidencjonowania zawartych umów, świadczonych usług oraz rodzaju i
ilości transportowanych, odzyskiwanych i unieszkodliwianych odpadów.
§4
wskazuje się Gminne Składowisko Odpadów w CięŜkowicach
unieszkodliwiania odpadów
§5

jako miejsce odzysku i

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące
wymagania:
1) posiadać odpowiednią ilości pojazdów specjalistycznych (asenizacyjnych )
pozwalającej na prawidłowe i niezakłócone realizowanie usług w terminie do 3 dni (z
wyjątkiem dni świątecznych) od daty przyjęcia zlecenia. W wypadku posiadania tylko
jednego pojazdu przedsiębiorca winien przedłoŜyć umowę współpracy w sprawie
opróŜniania zbiorników bezodpływowych z innym przedsiębiorcą posiadającym
zezwolenie.
2) posiadać na terenie gminy Reńska Wieś biuro obsługi klientów wyposaŜonego w środki
łączności oraz narzędzia do elektronicznego ewidencjonowania zawartych umów,
świadczonych usług oraz rodzaju i ilości
transportowanych, odzyskiwanych i
unieszkodliwianych odpadów.
3) samochody asenizacyjne powinny posiadać wymogi określone w rozporządzeniu
ministra infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617)
§6
Przedsiębiorca o którym mowa w § 3 i § 5 powinien wykonywać swoje usługi mnie
powodując zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy przewozu odpadów
§7
Tracą moc:

Uchwała Nr CV65/2002 Zarządu Gminy w Reńskiej Wsi z dnia 26 lutego 2002 r.

Zarządzenie Nr 6/2002 Wójta Gminy Reńska Wieś z dnia 17 grudnia 2002 r.
§8
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego.

