Uchwała Nr XXXII/275/09
Rady Gminy Brenna
z dnia 29 października 2009 r.
w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz
o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Brenna.
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i rozporządzenia
Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań,
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr
5 poz. 33), Rada Gminy Brenna uchwala, co nastepuje:
§ 1. Ustala się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brenna.
§ 2. Zezwolenie na prowadzenie działalnoś ci moż e być wydane każ demu przedsiębiorcy, który
spełni warunki określone w niniejszej uchwale, zapewniając przez to należ yty poziom świadczenia
usług.
§ 3. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać środki transportu przystosowane do odbierania oraz transportu odpadów komunalnych,
umożliwiające odbiór odpadów z każdej nieruchomości położonej na terenie gminy Brenna, w tym
odpadów z selektywnej zbiórki,
2) posiadać na bieżąco worki do selektywnej zbiórki odpadów, zgodnie z kolorystyką okreś loną
w uchwale w sprawie Regulaminu okreś lającego szczegółowe zasady utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Brenna,
3) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilość
selektywnie zebranych odpadów,
4) oznakować w sposób widoczny środki transportowe poprzez umieszczenie na nich swojej nazwy
i adresu,
5) posiadać zaplecze techniczne zapewniające miejsca postojowe dla pojazdów.
2. Przedsiębiorca powinien wyposaż yć pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych
w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych.
3. Przedsiębiorca powinien mieć zapewnione miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów na
składowiskach odpadów położonych w Knurowie lub Jastrzębiu Zdroju.
4. Odpady komunalne zbierane selektywnie w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane należy przekazywać firmom zajmującym się ich dalszym
przetwarzaniem lub wykorzystaniem.
5. Przedsiębiorca winien posiadać następujące dokumenty:
1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczne, wyposażone w obiekty
budowlane, instalacje i urządzenia niezbędne do wykonywania działalnoś ci zgodnie z przepisami
szczególnymi,
2) dokument potwierdzający posiadanie środków transportu wraz z ich opisem technicznym,
3) aktualne przeglądy techniczne pojazdów i świadectwa dopuszczenia ich do ruchu,
4) aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
5) umowy na odbiór odpadów komunalnych, oraz surowców wtórnych z wysypiskiem śmieci, oraz
odbiorcami surowców na okres nie krótszy niż wskazany we wniosku o udzielenie zezwolenia.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymywać w należ ytym stanie sanitarnym pojazdy służące
do odbierania odpadów.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych
ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
i transportu nieczystości
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1) posiadać specjalistyczne środki transportu - samochód asenizacyjny przystosowany do opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uniemożliwiający zanieczyszczanie
miejsc wokół opróżnianych zbiorników i tras przejazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 143,
poz. 1617),
2) posiadać miejsce postojowe dla pojazdów oraz zapewnienie miejsca do mycia i dezynfekcji
pojazdów,
3) dysponować tytułem prawnym do nieruchomoś ci, na której znajduje się zaplecze techniczne,

4) aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
5) umowy na odbiór odpadów komunalnych, oraz surowców wtórnych z wysypiskiem śmieci, oraz
odbiorcami surowców na okres nie krótszy niż wskazany we wniosku o udzielenie zezwolenia.
6. Przedsiębiorca zobowiązany jest utrzymywać w należ ytym stanie sanitarnym pojazdy służące
do odbierania odpadów.
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać specjalistyczne środki transportu - samochód asenizacyjny przystosowany do opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uniemożliwiający zanieczyszczanie
miejsc wokół opróżnianych zbiorników i tras przejazdu zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.11.2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 143,
poz. 1617),
2) posiadać miejsce postojowe dla pojazdów oraz zapewnienie miejsca do mycia i dezynfekcji
pojazdów,
3) dysponować tytułem prawnym do nieruchomoś ci, na której znajduje się zaplecze techniczne,
wyposażone w obiekty budowlane, instalacje i urządzenia niezbędne do wykonywania działalności
zgodnie z przepisami szczególnymi,
4) dysponować tytułem prawnym do sprawnych technicznie pojazdów,
5) oznakować w sposób widoczny środki transportowe poprzez umieszczenie nazwy i adresu swojej
firmy,
6) opróżniać zbiorniki bezodpływowe za potwierdzeniem,
7) prowadzić dokumentację zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 14.02.2006 r. w sprawie
wzoru dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213),
8) posiadać zapewnione miejsca unieszkodliwiania nieczystości ciekłych w oczyszczalni ścieków
w Ustroniu przy ulicy Sportowej, prowadzonej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z oo.
w Ustroniu lub oczyszczalni ścieków w Skoczowie prowadzonej przez Zakład Usług Komunalnych
w Skoczowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Brenna.
§ 6. Uchyla się uchwałę nr XXXI/246/09 Rady Gminy w Brennej z dnia 29 wrześ nia 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od właś cicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Brenna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Gminy
Krzysztof Holeksa
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