Uchwała Nr LXVII/683/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 czerwca 2010 r.

w sprawie: określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta
Nowego Sącza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz 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, z późn. zm.), na wniosek Prezydenta
Miasta, Rada Miasta Nowego Sącza uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały oraz wymagania, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Nowego Sącza.

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LXVII/683/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na
terenie Miasta Nowego Sącza.

§ 1. Wymagania w zakresie wyposaŜenia technicznego:
1. Pojazdów:
1) pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, zwane dalej pojazdami, winny posiadać aktualne badania techniczne,
potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia
20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (t.j.: Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908,
z późn. zm.),
2) przedsiębiorca winien dysponować lub posiadać pojazdy do odbierania odpadów
zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej w tym:
a) niesegregowanych odpadów komunalnych,
b) odpadów selektywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości, w tym
powstających w gospodarstwach domowych odpadów roślinnych, papieru,
tworzyw sztucznych, metali i opakowań szklanych, odpadów
wielkogabarytowych, odpadów z remontów, przeterminowanych leków,
zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz innych odpadów
niebezpiecznych,
3) pojazdy winny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny spełniać
standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych,
4) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umoŜliwiający łatwą
identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy i logo firmy, oraz
adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy,
5) pojazdy winny być wyposaŜone w sprzęt umoŜliwiający sprzątanie miejsc odbioru
odpadów, w przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności
odbioru odpadów,
6) liczba i stan techniczny pojazdów muszą zapewnić ciągłość i nieprzerwalność
świadczonych usług.
2. Pojemników i kontenerów:
1) pojemniki i kontenery oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości,
z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych (niesegregowanych,
zbieranych selektywnie), winny spełniać następujące wymagania:

a) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróŜniania i dla
osób zbierających odpady oraz powinny być dopasowane do urządzeń
załadowczych pojazdów,
b) spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać deklarację
zgodności, wystawioną przez producenta, zgodnie z ustawą z dnia
30 sierpnia 2002 r., o systemie oceny zgodności (t.j.: Dz. U. z 2004 r., Nr 204,
poz. 2087, z późn. zm.),
2) pojemniki i kontenery powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny,
umoŜliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich
nazwy i logo firmy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, na pojemnikach,
kontenerach winien być równieŜ oznaczony rodzaj gromadzonego odpadu.
3. Worków do selektywnej zbiórki odpadów:
W zabudowie jednorodzinnej oraz w przypadku braku moŜliwości ustawienia
pojemników, przedsiębiorca moŜe stosować do zbiórki odpadów worki plastikowe
o pojemności od 60 do 120 litrów. Worki winny być oznakowane w sposób czytelny
i widoczny, umoŜliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie
na nich nazwy i logo firmy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy, worki winny
być równieŜ oznaczone rodzajem gromadzonego odpadu.
4. Bazy transportowej:
1) przedsiębiorca winien posiadać odpowiednią bazę transportową, na terenie której będą
garaŜowane środki transportu i przechowywane pojemniki, zapewniającą codzienne
parkowanie lub garaŜowanie pojazdów po zakończeniu pracy,
2) przedsiębiorca winien posiadać bazę transportową z terenem utwardzonym,
z wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, z wyznaczonymi miejscami do
magazynowania pojemników i kontenerów, zabezpieczoną przed dostępem osób
postronnych, spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoŜarowe
i sanitarne oraz spełniającą przepisy ustawy prawa budowlanego.
§ 2. 1. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
1) pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz
i wewnątrz oraz odkaŜane, nie rzadziej niŜ raz w tygodniu,
2) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania odpadów
komunalnych w sposób nie powodujący zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców
oraz zanieczyszczenia tras wywozu,
3) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie
powodujący zapylenia, nadmiernego hałasu, a takŜe nie powodujący uszkodzeń
infrastruktury technicznej,
4) przedsiębiorca powinien myć i odkaŜać pojemniki nie rzadziej niŜ raz na kwartał,
5) po kaŜdorazowym odbiorze odpadów komunalnych przedsiębiorca ma obowiązek
uporządkowania miejsca, gdzie znajdują się pojemniki (kontenery) oraz terenu,
na którym wykonywana była czynność odbioru odpadów komunalnych,
6) przewoŜone w otwartej skrzyni ładunkowej, selektywnie odebrane odpady komunalne,
muszą być zabezpieczone siatką lub plandeką przed rozwiewaniem i rozpylaniem.

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów:
1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli
nieruchomości niesegregowanych odpadów komunalnych, do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów wskazanych w aktualnie obowiązującym Planie
Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego. Dla Miasta Nowego Sącza jako
miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów przewidziane jest Składowisko
Odpadów Komunalnych w Nowym Sączu - Zabełcze przy ul. Tarnowskiej 120
(odzysk lub unieszkodliwianie w miejscu powstawania odpadów, zgodnie z art. 9
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity - Dz. U.
z 2007 r., Nr 39 poz. 251 ze zm.)).
2. W przypadku niewystarczającej mocy przerobowej instalacji lub pojemności
wskazanego składowiska, dopuszczalny jest odzysk lub unieszkodliwianie
zmieszanych odpadów komunalnych w instalacjach zlokalizowanych w sąsiadujących
zakładach zagospodarowania odpadów (przekazywanie odpadów do najbliŜej
połoŜonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu,
z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii, zgodnie z art. 9 ust. 2
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r.,
Nr 39 poz. 251 ze zm.)).
§ 4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości winna być prowadzona zgodnie z:
1) aktualnie obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta Nowego Sącza;
2) aktualnie obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Nowego Sącza;
3) aktualnie obowiązującym Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami w zakresie
miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, do których odpady
mają być przekazywane.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXVII/683/2010
Rady Miasta Nowego Sącza
z dnia 22 czerwca 2010 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Miasta Nowego Sącza.
§ 1. Wymagania w zakresie wyposaŜenia technicznego:
1. Pojazdów:
1) pojazdy stosowane do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, zwane dalej pojazdami winny posiadać aktualne badania
techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia
20 czerwca 1997 r., Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908
ze zm.),
2) pojazdy winny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),
3) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umoŜliwiający
łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy i logo firmy
oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.
2. Bazy transportowej:
1) przedsiębiorca winien dysponować odpowiednią bazę transportową, zapewniającą
codzienne parkowanie lub garaŜowanie pojazdów po zakończeniu pracy,
2) przedsiębiorca winien posiadać bazę transportową z terenem utwardzonym,
z wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, zabezpieczoną przed dostępem
osób postronnych, spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy,
przeciwpoŜarowe i sanitarne oraz spełniającą przepisy ustawy prawa budowalnego.
§ 2. 1. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
1) pojazdy do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkaŜana
po dokonaniu opróŜnienia zbiornika,
2) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący:
a) zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia mieszkańców,
b) zanieczyszczenia tras wywozu,
c) uszkodzeń infrastruktury technicznej,
d) nadmiernego hałasu,
3) świadczenie usług winno odbywać się w sposób zapobiegający wypływaniu
nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego
opróŜniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

§ 3. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych nieczystości ciekłych do stacji
zlewnych.
§ 4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym
Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Nowego Sącza.

Przewodniczący Rady Miasta
(-) Artur Czernecki

