
Uchwała Nr XXX/179/09
Rady Gminy w Gniewoszowie

z dnia 28 sierpnia 2009 r.

w  sprawie  określenia  wymagań  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się 
o  przyznanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (tekst. jednolity. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 
ust. 1 pkt 1 w związku art. 7 ust. 3a oraz art. 8 i art 9 ust. 1 c pkt 3 ustawy z 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z 
późn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1
Ustala się z dniem 31 lipca 2009 r. wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca starający 

się o uzyskanie zezwolenia na :

1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 2

Starający się o zezwolenie winien złożyć do Wójta Gminy Gniewoszów wniosek 
zawierający: 
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego 

się o zezwolenie, oraz jego numer identyfikacji podatkowej;
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie  działalności objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu 

usług w zakresie objętym wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej proponowane po  

zakończonej działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej 

działania.
  

§ 3

Do wniosku przedsiębiorca jest  zobowiązany dołączyć  zaświadczenie  o braku zaległości 
podatkowej i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.

§ 4

Przedsiębiorca starający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości powinien do wniosku dodatkowo określić: 



1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;

2) sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji  składanych 
na składowisku odpadów

oraz  udokumentować obecność ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w  
zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc 
odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (tekst. jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz w art. 7 ust. 3 
niniejszej ustawy.

§ 5

1. Przedsiębiorca ubiegający się wyłącznie o zezwolenie na opróżnianie zbiorników  
    bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien udokumentować gotowość ich  
    odbioru przez stację zlewną.

2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
    nieruchomości, obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany również do     
    odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym  
    powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
    elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów.

§ 6

Działając  na  podstawie  odrębnych  decyzji,  przedsiębiorca,  który  odbiera  od  właścicieli 
nieruchomości odpady komunalne na podstawie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli  nieruchomości,  przed przekazaniem ich do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 
wskazanych w tym zezwoleniu,  może prowadzić  sortowanie lub kompostowanie tych odpadów
w instalacjach, do których posiada tytuł prawny, z zastrzeżeniem art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst. jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.).

§ 7

Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  zezwolenie  na  odbieranie  odpadów  komunalnych  od 
właścicieli  nieruchomości  jest  obowiązany  do  gospodarowania  odpadami  lub  nieczystościami 
ciekłymi zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniewoszów.

§ 9

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy 
Maria Halina Banaś


