
                                    ZARZADZENIE  Nr 12/2006
                                         Wójta Gminy Dynów
                                        z dnia  30 marca  2006r

w sprawie  wymagań, jakie  powinni   spełniać  przedsiębiorcy ubiegający się  o  uzyskanie
zezwolenia  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 1996r o utrzymania czystości i porządku
w  gminach  /Dz.U.z  2005r  Nr  236,poz.2008/  oraz  §  2,§3  i  §  4  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.Nr
5,poz.33 / zarządzam, co następuje :    

                                                               § 1

Zarządzenie  ustala  wymagania  jakie  powinni  spełniać  przedsiębiorcy  ubiegający  się   o
uzyskanie   zezwolenia   w  zakresie   odbierania  odpadów  komunalnych   od  właścicieli
nieruchomości  oraz  opróżniania   zbiorników bezodpływowych  i  transportu   nieczystości
ciekłych .
                                             
                                                               § 2

1. Przedsiębiorca  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli  nieruchomości powinien spełniać  następujące  wymagania :
1/  posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
2/  posiedać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania
oraz transportu odpadów komunalnych, odpowiednio oznakowane, szczelne,
3/posiadać środki transportu przystosowane  do odbioru odpadów zebranych selektywnie,
w tym:
powstających  w  gospodarstwach  domowych odpadów  wielkogabarytowych,zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego  i odpadow z remontów oraz  niebezpiecznych
wyłonionych  z odpadów  komunalnych,
4/posiadać  środki   techniczne  umożliwiające   zorganizowanie  selektywnego,
zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie
jednorodzinnej  jak i wielorodzinnej oraz z  nieruchomości  do których  utrudniony jest
dojazd,
5/ posiadać środki techniczne umożliwiające  przekazywanie  organowi gminy, pisemnie
lub drogą  elektroniczną, danych  wymaganych przepisami,
6/ posiadać ważną umowę  na odbiór odpadów komunalnych z  Zarządcą składowiska
oraz   z  odbiorcą   surowców  wtórnych  prowadzących  działalność  w  zakresie
unieszkodliwiania  lub odzysku  odpadów.
              



2. Powyższe   wymagania  powinny  zostać  uprawdopodobnione   odpowiednimi
dokumentami.

3. Dokumentami, o których mowa, są  w  szczególności : tytuł prawny  do nieruchomości na
której znajduje się  zaplecze techniczno-biurowe.

                                                     §  3 

Przedsiębiorca  ubiegający się  o uzyskanie  zezwolenia w zakresie  opróżniania  zbiorników
bezodpływowych  i  transportu  nieczystości   ciekłych   powinien  spełniać   następujące
wymagania :
1/ posiadać zaplecze  techniczno – biurowe  w postaci  bazy transportowej,
2/  posiadać  sprzęt  samochodowy   /  pojazdy   asenizacyjne/,  szczelny  odpowiednio
oznakowany  gwarantujący  należyte  wykonywanie  usług  zgodnie  z technicznymi  oraz
sanitarno-porządkowymi  wymaganiami  rozporządzenia  ministra infrastruktury z dnia 12
listopada  2002r  w sprawie wymagań  dla  pojazdów  asenizacyjnych  /Dz.U z  2002r Nr
193,poz.1617/,
3/  posiadać  ważną   umowę   z  odbiorcą   odpadów  ciekłych,  tj.  stacją  zlewną   lub
oczyszczalnią  ścieków.  
      

                                                      §  4

Zarządzenie podaje  się do publicznej  wiadomości,  w szczególności  poprzez rozwieszenie
w miejscach publicznych na terenie Gminy Dynów  oraz poprzez  umieszczenie w Biuletynie
Informacji  Publicznej  Urzędu Gminy  Dynów.

                                                     §  5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia. 
  

    
                                                                                                               Wójt  Gminy  Dynów 

                                                                                                             mgr inż.Adam  Chrobak 


