Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVIII/123/2009
Rady Gminy Miastków Kościelny

z dnia 20 listopada 2009 roku
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
§1
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1. posiadać aktualny wpis do właściwego rejestru lub ewidencji gospodarczej na
wykonywanie usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych,
2. nie posiadać zaległości podatkowych oraz zaległości w opłacaniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
3. posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
4. posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego
odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zawierające co najmniej:
 instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa
w uchwale Rady Gminy Miastków Kościelny nr XXVIII/139/2006 z dnia 24
kwietnia 2006 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miastków Kościelny, w liczbie gwarantującej utrzymanie
właściwego standardu sanitarnego usług w obszarze przewidywanej działalności,
(

poprzez

standard

sanitarny należy rozumieć

możliwość

techniczną

i organizacyjną do utrzymania stałej częstotliwości opróżniania pojemników dla
rejonu zamieszkałego przez ok. 5200 mieszkańców ),
 instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,
5. posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej
na załadunek i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący
zanieczyszczania środowiska poprzez samoistne wysypywanie się bądź rozwiewanie
odpadów komunalnych

6. pojazdy winny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający
identyfikację przedsiębiorcy,
7. posiadane pojazdy winne być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać
aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym,
8. pojazdy winny być także wyposażone w narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów
rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,
9. posiadać urządzania przeznaczone do zbierania odpadów o pojemności zgodnej
z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku obowiązującego na ternie
Gminy Miastków Kościelny oraz worki do selektywnej zbiorki odpadów w liczbie
gwarantującej dotrzymanie właściwego standardu sanitarnego,
10. posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych
selektywnie, w tym ulegających biodegradacji,
11. posiadać

środki

techniczne

zindywidualizowanego

odbioru

umożliwiające
odpadów

zorganizowanie

zebranych

selektywnego,

selektywnie,

zarówno

w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej,
12. posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych
kontach ilości odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie
indywidualnych zniżek w opłatach zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Miastków Kościelny,
13. posiadać przygotowany i przeszkolony personel kierowniczy i wykonawczy,
posiadać również potencjał techniczny do prowadzenia odpowiedniej ewidencji
i dokumentacji odbieranych odpadów zgodnie z aktualnymi przepisami,
14. przekazywać w terminach określonych w art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 września
1996 roku (Dz. U. z 2005 roku Nr 236, poz. 2008 ze zm.) wykazy właścicieli
nieruchomości z którymi zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz
wykaz właścicieli nieruchomości z którymi umowy uległy rozwiązaniu bądź
wygasły,
15. posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą
elektroniczną, danych wymaganych przepisami,
16. zapewnić możliwość dostarczenia właścicielom nieruchomości odpowiednich
pojemników do zbiórki odpadów komunalnych wymienionych w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku obowiązującym na terenie Gminy Miastków
Kościelny, z uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

17. kontenery, pojemniki i worki na niesegregowane odpady komunalne oraz odpady
pochodzące z selektywnej zbiórki muszą być oznakowane w sposób umożliwiający
identyfikację przedsiębiorcy,
18. posiadać bazę transportową oraz tytuł prawny do nieruchomości na której jest ona
zlokalizowana,
19. baza transportowa powinna posiadać:
 utwardzone miejsce postoju i parkowania pojazdów odbierających odpady
komunalne,
 miejsce do przechowywania urządzeń służących do zbierania odpadów w tym
kontenerów, pojemników i worków,
 wydzielone miejsce do mycia kontenerów i pojemników
 wydzielone miejsce zapewniające możliwość mycia specjalistycznych pojazdów
służących do odbioru odpadów po zakończeniu ich pracy ( w przypadku braku
miejsca do mycia pojazdów i pojemników przedsiębiorcą zobligowany jest do
zawarcia umowy z podmiotem świadczącym usługi w zakresie mycia lub
dezynfekcji pojazdów ),
20. w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi
usługami przedsiębiorca:
 zapewni odbiór i transport odpadów w sposób uniemożliwiający ich
rozwiewanie, bądź rozsypywanie,
 zapewni wykonanie usług mycia i dezynfekcji pojemników służących do
gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe indywidualne zlecenie
właścicieli obsługiwanych nieruchomości,
 zapewni odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług,
 po zakończeniu działalności przedsiębiorca pozostawi miejsca, na których
świadczono

usługi

w

odpowiednim

stanie

porządkowym,

sanitarnym

i nie zagrażającym środowisku naturalnemu,
21. miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych 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 r. o odpadach
(Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.),
22. przedsiębiorcą zobligowany jest do przestrzegania zasad regulaminu utrzymania
czystości i porządku obowiązującego na terenie Gminy Miastków Kościelny,

zapisów Gminnego Planu Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami.
2. Powyższe

wymagania

powinny

zostać

uprawdopodobnione

odpowiednimi

dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:
1. aktualne zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru lub ewidencji gospodarczej na
wykonywanie usług związanych z odbieraniem odpadów komunalnych,
2. aktualne zaświadczenie o nie posiadaniu zaległości podatkowych w opłacaniu składek
na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,
3. tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz
zaplecze techniczno-biurowe,
4. dokumenty potwierdzające posiadanie specjalistycznych środków transportu, wraz
z ich opisem technicznym ( umowa kupna-sprzedaży lub najmu, faktura,

inny

dokument ),
5. oświadczenie o posiadaniu odpowiednio przeszkolonego personel kierowniczego
i wykonawczego, potencjału technicznego niezbędnego do prowadzenia działalności
oraz że przedsiębiorca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
zapewniającej wykonywanie działań objętych wnioskiem,
6. dokumentacja potwierdzająca zapewnienie odbioru odpadów na składowisko
odpadów,
7. dokumentacja potwierdzająca zawarcie umów z podmiotami gospodarczymi na
odbiór wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, oraz
odpadów niebezpiecznych,
8. szczegółowa kalkulacja kosztów funkcjonowania systemu odbierania odpadów, która
po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do podjęcia przez radę gminy uchwały
w sprawie określenia górnych stawek opłat.

§2

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, obowiązany jest – uwzględniając zapisy
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki
odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:
1. przekazywanie do istniejących kompostowni zebranych selektywnie odpadów
kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów zielonych,

2. przekazywanie do odzysku zebranych selektywnie opakowań z papieru i tektury oraz
papieru i tektury nieopakowaniowych, opakowań wielomateriałowych, opakowań
z tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań ze szkła, opakowań z blachy stalowej
i z aluminium oraz metali,
3. przekazywanie do uprawnionych zakładów zebranych selektywnie odpadów
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
4. przekazywanie do uprawnionych zakładów zebranej selektywnie frakcji odpadów
niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych,
5. przekazywanie do uprawnionych zakładów zebranych selektywnie odpadów
budowlanych z remontów,
2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, obowiązany jest uwzględniając zapisy
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do odzysku odpadów komunalnych
poprzez:
1. poddanie ich recyklingowi organicznemu (kompostowaniu) na kompostowniku,
2. przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku
odpadów komunalnych.

