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czorwionka-Leszczyny Tanz4dzenie Nr 34gt12
Burmistza Gminy i illiasta Czetwionka-Leszczyny

z dnia 10 paidziernika 2A12 roku.

w sprawie: konsultacji proiektu uchwaly dotycz4cej okeSlenia wymagaf, iakie
powinien spetniad przedsigbiorca ubiegaj4cy sie o uzyskanie zeruolenia na
prowadzenie dzialalnoSci w zakrcsie opr6iniania zbiornik6w bezodplywowych
i transportu nieczystoSci ciektych na brcnie Gminy i tiasta Gzelwionka -
Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2O01r. Nr 142 po2.1591 z p62n. zm.), w anriqzku
z S 3 i 4 Uchwaly Nr U585/10 z dnia 28 maja 2O1Or. Rady Mieiskiei w Czenarionce-
Leszczynach w sprawie szczeg6fowego sposobu konsultowania z radq dzialalnoSci
po2ytku publicznego lub organizacjami pozarzqdowymi i podmiotami wymienionymi
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalnoSci po2ytku publicznego
i o wofontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z p62n. zm.)
projekt6w akt6w prawa miejscowego ry dziedzinach dotyczqcych dziatalnoSci
statutowei tych organizacji, (Dz. Uz. Woj. Slqskiego Nr 131, poz. 2160).

zatz4dzam, co nastgpuje :

s1
Przeprowadzi6 konsultacjg, kt6rei przedmiotem jest projekt uchwaly Rady
Miejskiej w Czenrionce - Leszczynach w sprawie okre6lenia wymagafi, jakie
powinien spetniad przedsigbiorca ubiegaiqcy siq o uzyskanie zealolenia na
prowadzenie dziatalno5ci w zakresie opr62niania zbiomik6w bezodplpvowych
i transportu niecrysto5ci ciektych na terenie Gminy i Miasta Czenrionka -

Leszczyny.
Ustalid termin przeprowadzenia konsultacii od 11 .10.2012 r. do 25.10.2012 r.
Podmiotami uprawnionymi do udziafu w konsultacjach sq organizacje
pozarzqdowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003r. o dziatalnoSci po2$ku publicznego i o wolontariacie (tekst
jednofity Dz. U. z2010r. Nr 234 poz. 1536 zp62n. zm.)
Wszelkie uwagi iopinie do projektu uchwaly mo2na zgf,aszafl:
w formie pisemnej na adres: Zarzqd Dr6g i Sfu2b Komunalnych Czerwionka-
Leszczyny, ul. Polna 6,4.4'238 Czenrionka-Leszczyny (decyduje data wplnru
dohrzqdu Dr6g i Sluzb Komunalnych),
pocztq elektro n iczn 4 n a ad res e-m a il zd isk@czeruion ka-leszczyny. com. pl
za po6rednictwem faksu pod numerem 32 4277il3
Udzielanie wyia5nieri or?tz pr4yjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Kierownika Pionu Utrzymania
GzystoSci.

s2
1. Projekt uchwafy, o kt6rej mowa w S 1 pkt 1 stanowi z*4c,znik do ninieiszego

Zarzqdzenia.
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2' Nie pzedstawienie.przezorganizacje opiniiw terminie okreSlonym w S 1 p762
oznae,za akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o' kt6rej mowa
wSlpkt l .

s3
1. Sprawozdanie- z pzeprowadzonych konsultacji zostanie pzedstawione

Radzie Miejskiej.
2- Do sprawozdania,. o ktorym mowa w ust. 1 Burmistrz z*qczy u4asne

stanowisko.odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie intemetowej
Urzgdu Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach. 

-

s4
WykonanieZazqdzenia powierzam DyrektorowiZarzqdu Dr6g i Slu2b Komunalnych.

s5
Zazqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Proiekt

Uchwala Nr.................
Rady Mieiskiei w Czetwionce{eszczynach

z dnia

w sprawie okrcSlenia wymagafi, jakie powinien spelnia6 przedsigbiorca ubiegaiqcy sig o uzyskanie
jezwolenia na prowa-dzenie diialatnoSciw zakresie opr62niania zbiomik6w bezodplywowych

i transportu niecrystoScl ciektych na terenle Gmlny i Miasta Gzemionka-Leszczyny.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samozqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z p62niepzymi zmianami),
w adqzku z art 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wzeSnia 1996 r o utzymaniu czystoSci i pozqdku
w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r, poz. 391) oraz w ariqzku z $ 1 Rozpozqdzenia Ministra
Srodowiska z dnia 14 marca 2A12 r. w sprawie szczeg6lowego sposobu okreSlania wymagai, jakie powinien
spelniac pzedsiqbiorca ubiegajqcy sig o uzyskanie zezwolenia w zakresie opr62niania zbiomik6w
bezodpfywowych i transportu nieczystoSci cieklych (Dz. U. 2012 r poz.299),

Rada Mleiska w Gzerwionce-Leszczynach
uchwala, co nastgpuje:

s1
1. Pzedsigbiorca ubiegaj4cy sig o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnoSci w zakresie

opr62niania zbiomik6w bezodplywowych itransportu nieczystoSci ciektych na terenie Gminy i Miasta
Czenadon ka-Leszczyn y powin ien speln iad nastgpujqce wymag an ia :

1) w zakresie wyposa2enia technicznego:
a) posiada6 zaplecze techniczno-biurowe pzystosowane do prowadzenia dziatalnoSci,
b) posiadad Srodki techniczne umo2liwiajqce przekazywanie drogq elektronicznq danych

wymaga nych obowiq3ujqcym i pzepisam i prawa, z zastrze2en iem lit. c,
c) w pzypadku, gdy pzedsigbiorca nie posiada Srodk6w technicznych celem wywiqzania siq

z obowiqzku, o kt6rym mowa W2ej, zobowiq.zany jest poinformowaC o tym Uzqd Gminy
i Miasta Czenrionka-Leszczyny pisemnie i przekazy,ttaC dane, o kt6rych mowa w lit. b
w formie papierowej,

d) posiada6 pojazdy asenizacyjne, kt6re spetniajq wymagania rozpozqdzenia Ministra
lnfrastruktury z dnia 12 listopada 2O02 r. w sprawie wymagai dla pojazd6w asenizacyjnych
(Dz. U . Nr. 193, po2.1617 22002r.),

e) posiadaC na nadwoziu pojazdu nazwe firmy, adres i telefon - dopuszcza sig umieszczenie
logo firmy wskazujqce wla5ciciela,

2) w zakresie zabieg6w sanitarnych i pozqdkowych:
a) pojazdy asenizacyjne slu2qce do opr62niania zbiomik6w bezodplywowych i transportu

nieczystoSciciektych nale2y my6, odka2a6 idezynfekowa6 nie rzadzielni2l raz na tydzieh,
b) miejsce postoju i mycia pojazd6w, o kt6rych mowa w lit. a musi by6 tak usytuowane, aby

spelnialo warunki techniczne, wymogi ochrony Srodowiska oraz nie stanowilo uciqf,liwo5ci
dla os6b tzecich ze wzglgdu na halas, nieprzyjemne zapachy, warunki higieniczne
i sanitiarne,

c) pzedsigbiorca jest zobowiqzany udokumentowad gotowoSC odbioru nieczysto6ci cieklych
pzez stacjg zlewnq.

2. Pzedsigbiorca obowiqzany jest udokumentowaC spelnienie wymagafi opisanych w ust. 1 poprzez
pzedlo2enie w szczeg6lnoSci:

a) tytulu prawnego do nieruchomoSci, na kt6rej znajduje sig zaplecze techniczno-biurowe,
b) umowy kupna-spzeda2y, najmu, leasingu, faktury lub innego dokumentu potwierdzajqcego

posiadanie pojazd6w asenizacyjnych,
c) umowy na kozystanie z usfugi mycia pojazd6w w przypadku braku wydzielonego miejsca do

mycia pojazd6w na terenie posiadanego zapl*.2a.

s2
Pzedsiqbiorca ubiegajqcy sig o zezwolenie na prowadzenie dzialalnoSci, o kt6rej mowa w S 1 ust.1 winien
wystqpid z wnioskiem o wydanie zezwolenia zgodnie z ustawq o utzymaniu czysto5ci i porzqdku w gminach
idoQczy6 dokumenty wymienione w S 1 ust. 2 niniejszej uchwaly.



s3
1. Pzedsiqbiorca prowadz4cy dzialalnoSd w zakresie opr62niania zbiomik6w bezodp[pvowych

i transportu nieczysto6ci cieklych jest zobowiq3any do:
1) zawierania um6w z udaScicielami nieruchomosci, na tzer;z kt6rych Swiadczy uslugi,
2) wystawiania fakturza uslugi,
3) grzel<azytania informaQi i sprawozdarl z wykonywanei dziablnoSci w formie elekhonkznej

lub papierowej w terminach okreSlonych w ustawie o uFzymaniu czystdci i pozqdku
w gminach,

4) pzestzegania zapis6w wynikaj4cych z regulaminu utzymania czysto$ci i porz4dku,
5) pzestzegania pzepis6w obowiq.zuj4cego prewa w zakresie prowadzonej dziatalnosci.

s4
Wykonanie uchwaly powieza siq BurmistzowiGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s6
Uchwala wchodzi w 2ycie po uplyrie 14 dni od jej og{oszenia w Dzienniku Uzgdowym Wojaddztwa
SQskiego.
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