
Uchwała Nr XXXIX/299/2010 

Rady Gminy w Jasienicy Rosielnej 

z dnia 30 kwietnia 2010r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się   
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości  i  porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008)  Rada 
Gminy w Jasienicy Rosielnej uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości musi spełniać następujące warunki: 

1)Posiadać  sprzęt transportowy słuŜący do wywozu odpadów komunalnych 
oraz  specjalistyczne pojazdy słuŜące do odbioru odpadów opakowaniowych, 
biodegradowalnych (szczelna skrzynia lub zbiornik), wielkogabarytowych oraz 
z remontów budowlanych. Pojazdy powinny posiadać zabezpieczenia 
uniemoŜliwiające samowolne przemieszczanie ładunku podczas transportu, 
niezbędne dla pojazdów specjalistycznych oznakowanie oraz oznakowanie 
kabiny nazwą firmy, adresem oraz numerem telefonu. 

2) Dysponować specjalistycznymi pojemnikami (w tym workami) do 
selektywnej zbiórki odpadów określonymi w regulaminie utrzymania czystości    
i porządku na terenie Gminy Jasienica Rosielna, dostarczyć je właścicielom 
nieruchomości i najemcom lub umoŜliwi ć ich zakup w placówkach handlowych 
na terenie gminy . 

3) Dysponować nieruchomością wyposaŜoną w miejsce postojowe. 



4) Zapewnić miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników na 
odpady. 

5) Posiadać aktualną umowę umoŜliwiającą przekazanie odpadów do dalszego 
przetworzenia lub unieszkodliwienia przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w tym zakresie. 

6) Posiadać moŜliwość selekcji i magazynowania odpadów zmieszanych                       
w stopniu umoŜliwiającym osiągnięcie w kolejnych latach wskaźników odzysku       
i recyklingu, w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie 
realizowana w stopniu wystarczającym. 

7) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umoŜliwiający 
zorganizowanie i uruchomienie lokalnych punktów odbioru selektywnego 
odpadów. 

§ 2 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych musi spełniać następujące warunki: 

1) Posiadać specjalistyczny pojazd asenizacyjny słuŜący do transportu 
nieczystości ciekłych, który wyposaŜony jest w urządzenia pomiarowe. Ponadto 
pojazd powinien odpowiadać innym wymaganiom wskazanym                                  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617). 
Pojazd powinien posiadać estetyczny wygląd oraz oznakowanie kabiny nazwą 
firmy, adresem oraz numerem telefonu. 

2) Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych w punkcie 
zlewnym oczyszczalni ścieków  poprzez przedstawienie umowy na  ich odbiór. 

3) Dysponować nieruchomością wyposaŜoną w miejsce postojowe.  

4)  Zapewnić miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. 

§ 3 

Opłaty za odbieranie odpadów komunalnych pobierane przez przedsiębiorcę nie 
mogą być wyŜsze niŜ ustalone przez Radę Gminy w Jasienicy Rosielnej          
w drodze uchwały. 



§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

      § 5  

Traci moc Zarządzenie Nr 8/2006 Wójta Gminy Jasienica Rosielna  z dnia 22 
maja 2006r.  w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług z zakresu 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

§ 6 

Uchwała wchodzi w Ŝycie  po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


