Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadów komunalnych i
wywozem nieczystości na terenie Gminy Przyłęk
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz wywozu nieczystości ciekłych od właścicieli
nieruchomości powinien spełniać następujące warunki:
1. posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do
świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych;
2. udokumentować zdolność odbierania odpadów komunalnych poprzez wykazanie
posiadania bazy technicznej niezbędnej do tego celu, w tym także do prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów lub podpisać stosowną umowę z właścicielem takich
urządzeń;
3. posiadać odpowiedni potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia
odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów oraz przekazywać ją
do Urzędu Gminy zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi;
4. w przypadku ubiegania się o zezwolenie na odbiór odpadów stałych wykazać
posiadanie umowy o odbieranie odpadów stałych przez upoważniony do tego zakład
utylizacji odpadów;
5. w przypadku ubiegania się o zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych, należy
przedstawić umowę dotyczącą gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez
koncesjonowane firmy;
6. wykazać, iż posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna spełnia normy:
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska;
7. uruchomić od dnia rozpoczęcia świadczenia usług punkt obsługi klientów, w którym
m.in. zawierane będą z klientami umowy o świadczenie usług, przyjmowane ich
zgłoszenia i reklamacje;
8. wskazać sposób komunikowania się z Gminą w przypadkach awaryjnych lub
wystąpienia szczególnego zagrożenia środowiska.
Dodatkowe informacje:
Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać również:
- imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy
ubiegającego się o zezwolenie oraz numer Regon
- określenie przedmiotu i obszaru działalności
- określenia terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej
prowadzenia
- rodzaje odpadów komunalnych wg kodów odbieranych od właścicieli nieruchomości
Opłata skarbowa od decyzji – 107 zł
Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy w Przyłęku, pokój nr 11, tel. (048)6773016 wew. 43
Gminne jednostki organizacyjne prowadzące na terenie gminy działalność w wyżej
wymienionym zakresie nie mają obowiązku uzyskania zezwolenia, ale muszą spełniać
warunki wymagane przy udzielaniu takich zezwoleń.

