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WYMAGANlA JAKIE PoW!NlEN SPEŁN!c PRzEDstĘBloRcA UBIEGAJĄCY s|Ę

O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADOW KOMUNALNYCH OD

WŁAŚctclELl NlERUCHoMoŚcl

W GMINIE LEONCIN

1, Przedsiębiorca ubiegający się o zezwo|enie na prowadzenie działa|ności w

zakresie odbierania odpadów komuna|nych od właŚcicie|i nieruchomości oraz

opróiniania zbiorników bezodpadowych i transpońu nieczystoŚci ciektych, jest

zobowiązany złoŻyc Wniosek, o udzie|enie zezwo|enia, zawierający dane

okreś|one w ań.8 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach.

2' Do wniosku nalezy dołączyć,:

2.7 zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zalegŁości w płaceniu składek na

ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

2.2 zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, umowa spółki

cywilnej' jeŻe|i dotyczy, lub aktualny wpis Krajowego Rejestru Sądowego w

przypadku spółek plawa handlowego,

2.3 kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie pojazdów (np. śmieciarki,

pojazdu asenizacyjnego) umozliwiających świadczenie usług w danym za|<resie wraz

kserokopią aktualnych prze glądów'

2.4 umowę, zaświadczenie bądż' inny dokument wystawiony przez administratora

wysypiska lub stacji zlewnej o gotowości odbioru przez niego odpadów bądŹ

nieczystości ciekłych' z podaniem miejsca ich przyjęcia .

3. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieczystości powinien we wniosku

dodatkowo określić sposób real'izacjt obowiązku ograniczenia masy odpadów

ulegających biodegradacji składowanych na składniku odpadów oraz udokumentować

gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc

odzysku i unieszkodliwienia.

4' Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalnoŚci w zakresie

odbierania odpadow komunalnych od właŚcicieli nieczystoŚci powinien spełnić

następujące wymogi:



4.1 dysponowaó sprawnymi technicznie i odpowiedniej ilości, specjalistycznymt

poj azdami o budowie nadwozia unięmożliwiaj ącej zarieczy szczenie powietrza, miej sc

ładowania, trasy przejazdui oznaczonymi w sposób trwały nazwąfirmy,

4.2 posiadaó prawo dysponowania nieruchomością dysponowaną ptzęznaczoną na bazę

techniczną wyposazoną w miej sca postoj owe dla posiadaj ących pojazdow,

4.3 prowadzić działalnośó z zachowaniem naleiytej higieny i czystości, w sposób nie

naruszający środowiska, z godnie z przepisami prawa obowią7ującymi w tym

zakresie, a w szczególności zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach, Regulaminem utrzymania czystości i porządkrr na terenie Gminy Leoncin

oraz zgodnie z wymogami określonymi w niniejszym zarządzeniu'

4.4 odbięrać, odpady komunalne zarówno niesegregowane ' jak i wszystkie rodzaje

odpadów zbierane selektywnie, w tym powstające w gospodarstwach domowych

odpady wielkogabarytowe' zuiyty sprzęt elektryczny i elektroniczny otaz odpady z

remontów,

4,5 zapewnió właścicielom nieruchomości odpowiednie pojemniki do. zbierania odpadów

komunalnych oraz odpadów zbieranych selektywnie spełniających wymogi określone

w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na teręnie Gminy Leoncin,

4.6wskazaÓ miejsce odzysku i unieszkodliwiania niesegregowanych odpadów

komunalny ch z|okalizowane na terenie woj ewództwa mazowieckiego,

4.7 zapewnić systematyczny odbiór odpadów- zgodny z harmonogramem orazprzepisatni

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Leoncin

4.8 prowadzić działa\nośc z zachowaniem należytej higieny i czystości, w sposób nie

naruszający środowiska, zgodnie zprzepisarni prawa obowiązującymi w tym zakresie,

a w szczególności zgodne z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenię Gminy Leoncin oraz

z go dni e z w magani ami okre ś l onymi w ni ni ej szy m zar ządzeniu,

4.9 zapevtnic systematyczne i skuteczne mycie oraz odkaŻanie środków transportu,

pojemników oraz innych urządzeń w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.
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