
UCHWAŁA NR XLVI/223/10  

RADY GMINY GASZOWICE  

z dnia 27 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/211/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 10 grudnia 2009 r.w sprawie wymagań,

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

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.) oraz § 2, § 3, § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30

grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań,  jakie powinien spe łniać  przedsiębiorca ubiegający się

o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 5 poz. 33) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1, art. 42 ustawy

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) 

Na wniosek Wójta Gminy  

Rada Gminy Gaszowice  

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIII/211/09 Rady Gminy Gaszowice z dnia 10 grudnia 2009 r. dodaje się §5 w brzmieniu: 

„ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, o której mowa 

w § 1 ust.1pkt 1 i 2 niniejszej uchwały obowiązany jest  złożyć  pisemne oświadczenie, iż  prowadząc 

działalnoś ć  uwzględniał  będzie zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu 

gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:  

1) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów kuchennych ulegających biodegradacji oraz odpadów 

zielonych, do kompostowni przedsiębiorców prowadzących działalnoś ć  w zakresie ich odzysku lub 

unieszkodliwiania, których instalacje znajdują  się  najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy 

stosują najlepszą dostępną technikę i technologię,  

2) przekazywanie zebranych selektywnie opakowań  z papieru i tektury, opakowań  z tworzyw sztucznych, 

opakowań  ze  szkła, opakowań  z blachy stalowej i z aluminium oraz innych metali przedsiębiorcom 

prowadzących działalność w zakresie ich odzysku,  

3) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów, przedsiębiorcom prowadzących działalność w zakresie 

ich odzysku lub unieszkodliwiania, których instalacje znajdują się najbliżej obszaru prowadzenia działalności 

oraz którzy stosują najlepszą dostępną technikę i technologię,  

4) przekazywanie zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych 

przez przedsiębiorców prowadzących działalnoś ć  w zakresie ich odzysku lub unieszkodliwiania, których 

instalacje znajdują  się  najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy stosują  najlepszą  dostępną 

technikę i technologię,  

5 )  s kładowanie lub przekazywanie do składowania odpady komunalne nie podlegające selekcji lub 

przekazywanie do przekształcania termicznego odpadów komunalnych zmieszanych w spalarni odpadów 

przedsiębiorcom, których instalacje znajdują  się  naj bliżej obszaru prowadzenia działalności oraz którzy 

stosują najlepszą dostępną technikę i technologię.  

2. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności, o której mowa w § 

1 ust.1pkt 1 i 2 niniejszej uchwały obowiązany jest złożyć  pisemne oświadczenie, iż  prowadząc działalność 

będzie uwzględniał  zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do odzysku odpadów komunalnych 

poprzez:  

1) poddanie ich recyklingowi organicznemu (kompostowaniu),  

2) przekazanie ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalnoś ć  w zakresie odzysku odpadów 

komunalnych. ”  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 3. Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady  

 

mgr Marek Masarczyk 
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