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z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z
2003 r. Nr 207, poz. 216 ze zm.) pozwalający na
prowadzenie działalności w danym obiekcie budowlanym,
4) prowadzić ww. działalność w miejscu ogrodzonym,
5) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok
zwierzęcych i ich części,
6) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok
zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,
7) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Powyższe wymagania powinny być odpowiednio udokumentowane, §2 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

Poz. 2767, 2768

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Przygodzice
(-) mgr Wacław Kieremkampt

2768
UCHWAŁA Nr XXXIII/224/10 RADY GMINY PRZYGODZICE
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002 r. Dz.U.
Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806 z 2003 r.
Dz.U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r.
Dz.U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005
r. Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 z
2006 r. Dz.U. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337
z 2007 r. Dz.U. 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr
173 poz. 1218 z 2008 r. Dz.U. Nr 180 poz. 1111,
Nr 223 poz. 1458 z 2009 r. Dz.U. Nr 52 poz. 420,
Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 r. Dz.U. Nr 28 poz.
142, Nr 28 poz. 146) oraz 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 ze zm. z 2006 r. Dz.U. Nr 144 poz. 1042 z
2008 r. Dz.U. Nr 223 poz. 1464 z 2009 r. Dz.U.
Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753, Nr
215 poz. 1664) uchwala się, co następuje:
§1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-

nia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Przygodzice stanowiące
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przygodzice
stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy Przygodzice
(-) mgr Wacław Kieremkampt
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXIII/224/10
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY PRZYGODZICE
§1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) złożenia wniosku opracowanego zgodnie z art.
8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 września z
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.),
2) określenia rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
3) udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów na składowisko,
4) niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Przygodzice wszelkich zmian w danych określonych w
zezwoleniu.
§2. 1. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku, powinna być prowadzona zgodnie
z Planem Gospodarki Odpadami dla Przygodzice.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów
komunalnych na składowisko, zgodnie z wojewódzkim planem gospodarki odpadami.
§3. 1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być
realizowane wyłącznie na podstawie umowy i warunkach w niej określonych.
§4. 1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Przygodzice.
§5. 1. Pojazdy stosowane do odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinny
spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.).
2. Pojazdy powinny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów.
3. Pojazdy powinny spełniać standardy techniczne
określone odpowiednio:
1) normą PE-EN 1501-1 Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy
załadowcze. Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa,

2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228),
3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.),
4) deklaracji zgodności według ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.
z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 ze zm.),
5) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.
Nr 263, poz. 2202 ze zm.).
4. Pojazdy do transportu kontenerów oraz pojazdy
skrzyniowe z urządzeniem do wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów siatką lub plandeką.
5. Pojazdy powinny być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy.
§6. 1. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być myte zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia ich użytkowania oraz myte zewnętrznie, wewnętrznie i odkażane nie rzadziej niż
raz w miesiącu.
2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i
dezynfekcji pojazdów lub posiadania umowy z podmiotem świadczącym takie usługi.
§7. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić
działalność będącą przedmiotem wniosku w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia
mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu.
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Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIII/224/10
Rady Gminy Przygodzice
z dnia 23 kwietnia 2010 r.
WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I
TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH TERENIE GMINY PRZYGODZICE
§1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do:
1) złożenia wniosku zgodnie z art. 8 ust. 1, 1a, 2 i
2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr
236, poz. 2008 ze zm.),
2) udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę, o którym
mowa w §3 ust. 2,
3) niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy
Ostrów Wielkopolski wszelkich zmian w danych
określonych w zezwoleniu.
§2. 1. Świadczenie usług opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
może być prowadzone wyłącznie na podstawie
umowy z właścicielem nieruchomości i na warunkach w niej określonych.
2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z podaniem daty
wykonania usług, ilości wywiezionych nieczystości
ciekłych oraz ceny za wykonaną usługę.
§3. 1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do
przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Przygodzic.
2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania
nieczystości ciekłych wyłącznie do stacji zlewnych.
3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością uzgodnioną z właścicielem nieruchomości na podstawie
pojemności zbiornika bezodpływowego w sposób
zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze
zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu
powierzchni ziemi i wód gruntowych.
§4. 1. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 ze zm.).
2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny

spełniać standardy techniczne określone odpowiednio:
1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617),
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych
(Dz.U. Nr 188, poz. 1576),
3) deklaracją zgodności według ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U.
z 2004 Nr 204, poz. 2087 ze zm.),
4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30
października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników
podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596 ze zm.),
5) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21.10.2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań
dla maszyn (Dz.U. Nr 199, poz. 1228),
6) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U.
Nr 263, poz. 2202 ze zm.).
3. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości, własne lub obce w postaci usług
świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady, w
zakresie prowadzenia obsługi pojazdów, o których
mowa w ust. 1 i 2, w sposób określony w instrukcjach eksploatacji.
§5. 1. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być myte zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia pracy oraz myte zewnętrznie, wewnętrznie i
odkażane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu.
2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do mycia i
dezynfekcji pojazdów lub posiadania umowy z podmiotem świadczącym takie usługi.

