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UCHWAŁA NR XLII/25/10
RADY GMINY JODŁOWA

z dnia 14 maja 2010 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

Na podstawie art.7 ust.3 lit.a , ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz.U. Z 2005r. Nr 236 poz. 2008,z 2006r.Nr 144,poz.1042,z 2008r.Nr 223,poz.1464 oraz z 2009r.Nr 18, 
poz.97,Nr 79,poz.666,Nr 92,poz.753 i Nr 215,poz.1664),Rada Gminy w Jodłowej uchwala ,co następuje: 

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

1. posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia , niezbędne do świadczenia usług z zakresu 
zbierania, transportu , odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ; 

2. posiadać zaplecze techniczno – biurowe; 

3. wykazać ,iż posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna spełnia normy bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska; 

4. posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu 
odpadów komunalnych, w ilości umożliwiającej odbieranie oraz transport odpadów komunalnych z urządzeń 
przeznaczonych do ich zbierania z terenu gminy Jodłowa; 

5. posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie opisanych 
szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami; 

6. posiadać sprzęt samochodowy umożliwiający opróżnianie zbiorników bezodpływowych, 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) pojazdów ; 

7. posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru 
odpadów zebranych selektywnie, zgodnie z zapisami Gminnego Planu Gospodarki Odpadami; 

8. posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów 
zebranych selektywnie; 

9. posiadać środki techniczne umożliwiające przekazanie organowi gminy danych wymaganych przepisami 
prawa ; 

10. zapewnić miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników na odpady. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór , transport i unieszkodliwianie odpadów 
komunalnych musi po uzyskaniu zezwolenia zapewnić : 

1. organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez: 

a) prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na podstawie umów pisemnych , w których 
uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie usług oraz terminy ich wykonania. Opłaty za odbieranie 
odpadów komunalnych pobierane przez przedsiębiorcę nie mogą być wyższe niż ustalone przez Radę Gminy 
w Jodłowej w drodze uchwały. 

b) na każdorazowe zgłoszenie usługobiorcy; 

c) prowadzenie ewidencji odpadów odebranych, sporządzenie kart przekazania odpadów, opłat administracyjnych 
i środowiskowych w zakresie wynikającym z aktów prawnych; 

2. ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia ( awaria , wypadek, inne) własnego 
sprzętu specjalistycznego. 



Id: RWTHV-RQTOT-WZBSE-JMSQF-PXUWU. Podpisany Strona 2

3. Przedsiębiorca , który uzyska zezwolenie obowiązany jest , uwzględniając zapisy wojewódzkiego , 
powiatowego i gminnego planu gospodarki odpadami, do odzysku odpadów komunalnych poprzez poddanie ich 
recyklingowi lub przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku odpadów 
komunalnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jodłowa. 

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

Przewodniczący Rady 

Stanisław Kapłon


