
UCHWAŁA NR XLII/366/2009  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta

Sandomierza. 

 

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. ) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co

następuje : 

§ 1.   

1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta

Sandomierza działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

położonych w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, zobowiązany jest do posiadania :  

2. Przedsiębiorca ubiegając y  s ię  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych

Miasta Sandomierza oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników,

zobowiązany jest do posiadania: 1 pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań

dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617): - zarejestrowanych i dopuszczonych do

ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie

przepisami o ruchu drogowym; - oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający

identyfikację  podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy); -

zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy

świadczeniu usług; - zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych; 2.bazy transportowej (lub

jej części) zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, lub gmin bezpośrednio

graniczących z granicą  administracyjną  Miasta Sandomierza, zapewniającej: - codzienne parkowanie,

garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umożliwiający zabezpieczenie

ich przed dostępem osób niepowołanych; - możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym

stanie sanitarno - higienicznym po zakończeniu pracy; 3. umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi

w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości

przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej; 4.siedziby, oddziału  bądź

przedstawicielstwa znajdujących się  w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, lub

zlokalizowanych na terenie bazy transportowej, o której mowa w pkt 2. 5.Przedsiębiorca ubiegający

się  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości

ciekłych, zobowiązany jest do posiadania umowy zawartej z Zakładem Oczyszczania Ścieków

w Sandomierzu, bądź innym zakładem funkcjonującym zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji

zlewnych.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwoleń  określonych w ust. 1 i 2, zobowiązany

jest do: 1.wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków

technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wymagań

określonych w niniejszej uchwale, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności; 2.umożliwienia

organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do

wykonywania zezwolenia. 3.przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbioru odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transportu jest obowiązany dostarczać  je w celu

poddania odzyskowi lub unieszkodliwieniu do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

w Janczycach gmina Baćkowice bądź innych składowisk zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 - z późn. zm.), spełniających

wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ( Dz.

U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ) z dniem 1 sierpnia 2009 r. wymagania jakie powinien spełniać

przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości

ciekłych na terenie miasta Sandomierza - określa Rada Gminy w formie uchwały. Wobec powyższego

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

1) pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek,

transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia

środowiska poprzez samoistne wysypywanie się,  wylewanie, bądź  rozwiewanie odebranych

odpadów, a także roznoszenie przykrych woni ( odorów ) - zarejestrowanych i dopuszczonych do

ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu,

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; - oznakowanych w sposób trwały i widoczny

umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi ( nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon

kontaktowy); - wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów

rozsypywanych w trakcie prac załadunkowych; - zapewniających odpowiedni standard

bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług; - zabezpieczonych

przed dostępem osób trzecich; 

2) właściwych urządzeń  do zbierania odpadów komunalnych spełniających wymogi określone

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza, przyjętego uchwałą

Nr XXXIV/316/2006 Rady Miasta Sandomierzaz dnia 15 marca 2006 roku tj. pojemników,

kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli

nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu

wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych,

a także umożliwiajacych odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego ; 

3) bazy transportowej ( lub jej części ) zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta

Sandomierza, lub w granicach administracyjnych powiatu sandomierskiego lub powiatów

ościennych, bądź  w granicach administracyjnych gmin, na terenie których zlokalizowane są

instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewniającej : 

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwości mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno

- higiennicznym lub umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub

serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na

terenie bazy transportowej; 

4) zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art.28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach ( Dz. U z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm. ). 

5) Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do udokumentowania możliwości realizacji obowiązku

ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 

6) Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest

obowiązany do selektywnego odbierania odpadów. 

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Tadeusz Frańczak 

 

ID: GMRTP-SELTX-ZSUIS-XIQKE-CUSWR. uchwalony. Strona 1 / 4



UCHWAŁA NR XLII/366/2009  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta

Sandomierza. 

 

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. ) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co

następuje : 

§ 1.   

1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta

Sandomierza działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

położonych w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, zobowiązany jest do posiadania :  

2. Przedsiębiorca ubiegając y  s ię  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych

Miasta Sandomierza oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników,

zobowiązany jest do posiadania: 1 pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań

dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617): - zarejestrowanych i dopuszczonych do

ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie

przepisami o ruchu drogowym; - oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający

identyfikację  podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy); -

zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy

świadczeniu usług; - zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych; 2.bazy transportowej (lub

jej części) zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, lub gmin bezpośrednio

graniczących z granicą  administracyjną  Miasta Sandomierza, zapewniającej: - codzienne parkowanie,

garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umożliwiający zabezpieczenie

ich przed dostępem osób niepowołanych; - możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym

stanie sanitarno - higienicznym po zakończeniu pracy; 3. umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi

w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości

przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej; 4.siedziby, oddziału  bądź

przedstawicielstwa znajdujących się  w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, lub

zlokalizowanych na terenie bazy transportowej, o której mowa w pkt 2. 5.Przedsiębiorca ubiegający

się  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości

ciekłych, zobowiązany jest do posiadania umowy zawartej z Zakładem Oczyszczania Ścieków

w Sandomierzu, bądź innym zakładem funkcjonującym zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji

zlewnych.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwoleń  określonych w ust. 1 i 2, zobowiązany

jest do: 1.wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków

technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wymagań

określonych w niniejszej uchwale, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności; 2.umożliwienia

organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do

wykonywania zezwolenia. 3.przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbioru odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transportu jest obowiązany dostarczać  je w celu

poddania odzyskowi lub unieszkodliwieniu do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

w Janczycach gmina Baćkowice bądź innych składowisk zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 - z późn. zm.), spełniających

wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ( Dz.

U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ) z dniem 1 sierpnia 2009 r. wymagania jakie powinien spełniać

przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości

ciekłych na terenie miasta Sandomierza - określa Rada Gminy w formie uchwały. Wobec powyższego

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

1) pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek,

transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia

środowiska poprzez samoistne wysypywanie się,  wylewanie, bądź  rozwiewanie odebranych

odpadów, a także roznoszenie przykrych woni ( odorów ) - zarejestrowanych i dopuszczonych do

ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu,

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; - oznakowanych w sposób trwały i widoczny

umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi ( nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon

kontaktowy); - wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów

rozsypywanych w trakcie prac załadunkowych; - zapewniających odpowiedni standard

bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług; - zabezpieczonych

przed dostępem osób trzecich; 

2) właściwych urządzeń  do zbierania odpadów komunalnych spełniających wymogi określone

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza, przyjętego uchwałą

Nr XXXIV/316/2006 Rady Miasta Sandomierzaz dnia 15 marca 2006 roku tj. pojemników,

kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli

nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu

wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych,

a także umożliwiajacych odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego ; 

3) bazy transportowej ( lub jej części ) zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta

Sandomierza, lub w granicach administracyjnych powiatu sandomierskiego lub powiatów

ościennych, bądź  w granicach administracyjnych gmin, na terenie których zlokalizowane są

instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewniającej : 

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwości mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno

- higiennicznym lub umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub

serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na

terenie bazy transportowej; 

4) zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art.28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach ( Dz. U z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm. ). 

5) Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do udokumentowania możliwości realizacji obowiązku

ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 

6) Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest

obowiązany do selektywnego odbierania odpadów. 

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Tadeusz Frańczak 
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UCHWAŁA NR XLII/366/2009  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta

Sandomierza. 

 

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. ) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co

następuje : 

§ 1.   

1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta

Sandomierza działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

położonych w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, zobowiązany jest do posiadania :  

2. Przedsiębiorca ubiegając y  s ię  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych

Miasta Sandomierza oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników,

zobowiązany jest do posiadania: 1 pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań

dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617): - zarejestrowanych i dopuszczonych do

ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie

przepisami o ruchu drogowym; - oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający

identyfikację  podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy); -

zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy

świadczeniu usług; - zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych; 2.bazy transportowej (lub

jej części) zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, lub gmin bezpośrednio

graniczących z granicą  administracyjną  Miasta Sandomierza, zapewniającej: - codzienne parkowanie,

garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umożliwiający zabezpieczenie

ich przed dostępem osób niepowołanych; - możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym

stanie sanitarno - higienicznym po zakończeniu pracy; 3. umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi

w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości

przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej; 4.siedziby, oddziału  bądź

przedstawicielstwa znajdujących się  w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, lub

zlokalizowanych na terenie bazy transportowej, o której mowa w pkt 2. 5.Przedsiębiorca ubiegający

się  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości

ciekłych, zobowiązany jest do posiadania umowy zawartej z Zakładem Oczyszczania Ścieków

w Sandomierzu, bądź innym zakładem funkcjonującym zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji

zlewnych.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwoleń  określonych w ust. 1 i 2, zobowiązany

jest do: 1.wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków

technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wymagań

określonych w niniejszej uchwale, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności; 2.umożliwienia

organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do

wykonywania zezwolenia. 3.przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbioru odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transportu jest obowiązany dostarczać  je w celu

poddania odzyskowi lub unieszkodliwieniu do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

w Janczycach gmina Baćkowice bądź innych składowisk zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 - z późn. zm.), spełniających

wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ( Dz.

U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ) z dniem 1 sierpnia 2009 r. wymagania jakie powinien spełniać

przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości

ciekłych na terenie miasta Sandomierza - określa Rada Gminy w formie uchwały. Wobec powyższego

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

1) pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek,

transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia

środowiska poprzez samoistne wysypywanie się,  wylewanie, bądź  rozwiewanie odebranych

odpadów, a także roznoszenie przykrych woni ( odorów ) - zarejestrowanych i dopuszczonych do

ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu,

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; - oznakowanych w sposób trwały i widoczny

umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi ( nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon

kontaktowy); - wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów

rozsypywanych w trakcie prac załadunkowych; - zapewniających odpowiedni standard

bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług; - zabezpieczonych

przed dostępem osób trzecich; 

2) właściwych urządzeń  do zbierania odpadów komunalnych spełniających wymogi określone

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza, przyjętego uchwałą

Nr XXXIV/316/2006 Rady Miasta Sandomierzaz dnia 15 marca 2006 roku tj. pojemników,

kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli

nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu

wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych,

a także umożliwiajacych odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego ; 

3) bazy transportowej ( lub jej części ) zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta

Sandomierza, lub w granicach administracyjnych powiatu sandomierskiego lub powiatów

ościennych, bądź  w granicach administracyjnych gmin, na terenie których zlokalizowane są

instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewniającej : 

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwości mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno

- higiennicznym lub umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub

serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na

terenie bazy transportowej; 

4) zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art.28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach ( Dz. U z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm. ). 

5) Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do udokumentowania możliwości realizacji obowiązku

ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 

6) Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest

obowiązany do selektywnego odbierania odpadów. 

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Tadeusz Frańczak 
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UCHWAŁA NR XLII/366/2009  

RADY MIASTA SANDOMIERZA  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta

Sandomierza. 

 

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. ) Rada Miasta Sandomierza uchwala, co

następuje : 

§ 1.   

1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta

Sandomierza działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

położonych w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, zobowiązany jest do posiadania :  

2. Przedsiębiorca ubiegając y  s ię  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych

Miasta Sandomierza oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników,

zobowiązany jest do posiadania: 1 pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych spełniających wymagania

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań

dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617): - zarejestrowanych i dopuszczonych do

ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie

przepisami o ruchu drogowym; - oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający

identyfikację  podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy); -

zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy

świadczeniu usług; - zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych; 2.bazy transportowej (lub

jej części) zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, lub gmin bezpośrednio

graniczących z granicą  administracyjną  Miasta Sandomierza, zapewniającej: - codzienne parkowanie,

garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób umożliwiający zabezpieczenie

ich przed dostępem osób niepowołanych; - możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym

stanie sanitarno - higienicznym po zakończeniu pracy; 3. umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi

w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości

przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej; 4.siedziby, oddziału  bądź

przedstawicielstwa znajdujących się  w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, lub

zlokalizowanych na terenie bazy transportowej, o której mowa w pkt 2. 5.Przedsiębiorca ubiegający

się  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości

ciekłych, zobowiązany jest do posiadania umowy zawartej z Zakładem Oczyszczania Ścieków

w Sandomierzu, bądź innym zakładem funkcjonującym zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji

zlewnych.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwoleń  określonych w ust. 1 i 2, zobowiązany

jest do: 1.wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków

technicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wymagań

określonych w niniejszej uchwale, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności; 2.umożliwienia

organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do

wykonywania zezwolenia. 3.przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbioru odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości i ich transportu jest obowiązany dostarczać  je w celu

poddania odzyskowi lub unieszkodliwieniu do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych

w Janczycach gmina Baćkowice bądź innych składowisk zgodnie z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 - z późn. zm.), spełniających

wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Świętokrzyskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

W związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie ( Dz.

U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753 ) z dniem 1 sierpnia 2009 r. wymagania jakie powinien spełniać

przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości

ciekłych na terenie miasta Sandomierza - określa Rada Gminy w formie uchwały. Wobec powyższego

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.  

1) pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek,

transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia

środowiska poprzez samoistne wysypywanie się,  wylewanie, bądź  rozwiewanie odebranych

odpadów, a także roznoszenie przykrych woni ( odorów ) - zarejestrowanych i dopuszczonych do

ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu,

zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; - oznakowanych w sposób trwały i widoczny

umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi ( nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon

kontaktowy); - wyposażonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów

rozsypywanych w trakcie prac załadunkowych; - zapewniających odpowiedni standard

bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług; - zabezpieczonych

przed dostępem osób trzecich; 

2) właściwych urządzeń  do zbierania odpadów komunalnych spełniających wymogi określone

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Sandomierza, przyjętego uchwałą

Nr XXXIV/316/2006 Rady Miasta Sandomierzaz dnia 15 marca 2006 roku tj. pojemników,

kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli

nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu

wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych,

a także umożliwiajacych odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego ; 

3) bazy transportowej ( lub jej części ) zlokalizowanej w granicach administracyjnych Miasta

Sandomierza, lub w granicach administracyjnych powiatu sandomierskiego lub powiatów

ościennych, bądź  w granicach administracyjnych gmin, na terenie których zlokalizowane są

instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zapewniającej : 

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwości mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno

- higiennicznym lub umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub

serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na

terenie bazy transportowej; 

4) zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów

komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art.28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach ( Dz. U z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm. ). 

5) Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do udokumentowania możliwości realizacji obowiązku

ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 

6) Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbierania odpadów komunalnych jest

obowiązany do selektywnego odbierania odpadów. 

Przewodniczący Rady 

Miasta  

 

Tadeusz Frańczak 
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