UCHWAŁA NR XV/120/11
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu
Gminy Suwałki.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.
717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz.
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458,
z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr
40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777,
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) w związku z 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, Nr
180, poz. 1495, 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, z 2011 r.
Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622), Rada Gminy Suwałki, uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu
Gminy Suwałki.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien:
1) posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do
świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych;
2) udokumentować zdolność odbierania odpadów komunalnych poprzez wykazanie
posiadania bazy technicznej (samochody, sprzęt specjalistyczny, urządzenia do odkażania)
niezbędne do tego celu, w tym także do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;
3) działalność powinna być prowadzona za pomocą pojazdów bezpylnych. Samochody
powinny być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi;
4) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia usługobiorców w odpowiednie
urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych stałych:
a) pojemniki i kontenery na odpady powinny posiadać zamykane otwory wrzutowe;
b) pojemniki powinny być przystosowane do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne
bezpylne, natomiast kontenery powinny być przystosowane do usuwania przez
samochody kontenerowe;
c) pojemniki do gromadzenia odpadów budowlanych nie muszą posiadać zamykanych
otworów wrzutowych;
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d) oferowane pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów muszą być w dobrym stanie
technicznym;
5) przedsiębiorca po uzyskaniu zezwolenia powinien zapewnić usługobiorcy organizację
systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, makulatury, tworzyw sztucznych,
wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców, zgodnie z obowiązującym regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki;
6) przedsiębiorca powinien posiadać możliwości selektywnego odbioru zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego;
7) prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców musi odbywać się na
podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. opłaty za świadczenie
usług oraz częstotliwość wywozu, zgodna z zapisami regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Suwałki;
8) miejsca odzysku i unieszkodliwiania: w miejscach wskazanych w Planie Gospodarki
Odpadami dla Województwa Podlaskiego.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
powinien spełniać poniższe wymagania:
1) wywóz nieczystości ciekłych musi odbywać się pojazdami specjalistycznymi,
spełniającymi warunki techniczne wskazane w odrębnych przepisach;
2) prowadzenie odbioru nieczystości ciekłych od usługobiorców musi odbywać się na
podstawie umów pisemnych, w których uzgodnione zostaną m.in. terminy wywozu
i opłaty za świadczenie usług;
3) odebranie nieczystości ciekłych musi nastąpić nie później niż dnia następnego po
dokonaniu zgłoszenia przez usługobiorcę konieczności ich wywozu;
4) Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych, powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez
stację zlewną.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący
Rady
Marek Jeromin
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