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Województwa Wielkopolskiego Nr 157

– 17216 –

2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173,
poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223,
poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.
1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146), Rada
Gminy Łęka Opatowska uchwala co następuje:
§1. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Łęce Opatowskiej do przeprowadzania postępowania w sprawach z zakresu
przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łęka Opatowska.

Poz. 2975, 2976

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łęka Opatowska.
§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Przewodniczący Rady
(-) mgr inż. Zdzisław Kłodnicki

2976
UCHWAŁA NR XLVI /211/10 RADY GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
z dnia 19 maja 2010 r.
w spawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Łęka Opatowska
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt ustawy z dnia 8
marca 1990 r. o samorządzie gminy (Dz. U. z 2001
r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220 Nr
62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271
i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. NR 80, poz. 717 i
Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,
Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i
Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr
181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180,
poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr
52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28,
poz. 142 i 146) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminie (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.
2008; z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr
223, poz. 1464; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79,
poz.666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z
2010 r. Nr 47, poz. 278) oraz §2 i §3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r.
Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje ;

§1. Ustala się wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie gminy Łęka Opatowska,
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 Łęka
Opatowska, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały.
§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Łęka Opatowska.
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni
od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Przewodniczący Rady
(-) mgr inż. Zdzisław Kłodnicki
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVI /211/10
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 19 maja 2010 r.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD
WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łęka Opatowska powinien
spełniać następujące wymagania:
1) posiadać bazę transportową wraz ze specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do
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 Nr XLIV/201/2006
Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 25 października 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęka
Opatowska,
2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej,
4) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną,
danych wymaganych przepisami,
5) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu
technicznego oraz środków transportu, używanych
do prowadzenia działalności,
6) posiadanie aktualnej decyzji na transport odpadów.
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której
znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-biurowe,
2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą, potwierdzającymi posiadanie specjalistycznych
środków transportu do odbierania oraz transportu
odpadów komunalnych.
3) posiadać zawartą umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru odpadów
komunalnych przez przedsiębiorstwo (zakład) posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
3. Przedsiębiorcy są zobowiązani do przekazywania odpadów komunalnych w celu odzysku lub
unieszkodliwiania:
1) nie podlegające selekcji – na składowiska posiadające stosowne zezwolenia
2) zebrane selektywnie – podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania, posiadającym stosowne zezwolenia.
4. przekazanie odpadów komunalnych, o których
mowa w pkt. 3 ma następować do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wskazanych w
Planie Gospodarki Odpadami Województwa Wielkopolskiego.
5. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości nie może naruszać ustaleń
uchwały Rady Gminy Łęka Opatowska w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęka Opatowska.
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Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVI /211/10
Rady Gminy Łęka Opatowska
z dnia 19 maja 2010 r.
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY ŁĘKA OPATOWSKA
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych na terenie gminy Łęka Opatowska powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać bazę transportową wraz z miejscami
postojowymi oraz miejscami mycia pojazdów,
2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
3) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe
określone w przepisach dotyczących wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych oraz w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,
4) zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług; po zakończeniu pracy przeprowadzić dezynfekcję części spustowej zbiornika pojazdu
asenizacyjnego oraz umyć pojazd; zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym wydostawaniem się
nieczystości ciekłych na zewnątrz pojazdu w czasie
transportu.

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:
1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której
znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-biurowe,
2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą,
potwierdzającymi posiadanie pojazdów asenizacyjnych.
3. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
gminy Łęka Opatowska nie może naruszać ustaleń
uchwały Rady Gminy Łęka Opatowska w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łęka Opatowska.

2977
UCHWAŁA NR XLVI/247/2010 RADY MIASTA LUBOŃ
z dnia 27 maja 2010 r.
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Lasek – rejon ul. Wirowskiej”.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) Rada
Miasta Luboń uchwala, co następuje:
§1.1. Zgodnie z Uchwałą Nr XXVIII/165/2009
Rady Miasta Luboń z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń
– „Lasek – rejon ul. Wirowskiej”, po stwierdzeniu
zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Luboń” uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Luboń – „Lasek –
rejon ul. Wirowskiej” o powierzchni 37,9 ha, zwany
dalej „planem”.

2. Integralną częścią uchwały są:
1) załącznik nr 1 - część graficzna planu, zwana
dalej „rysunkiem planu”;
2) załącznik nr 2 - rozstrzygnięcie Rady Miasta Luboń o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu;
3) załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie Rady Miasta
Luboń o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które
należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich
finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.
3. Granice obszaru objętego planem określa rysunek w skali 1:1000.
§2. W planie ustala się następujące przeznaczenie
terenów:
1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
oznaczone na rysunku i w tekście planu symbolami

