
 Załącznik Nr 1 do do zarządzenia
 Nr 21/06 Wójta Gminy  Tarnowiec
 z dnia 24 maja 2006r.

WYMAGANIA

dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 
na terenie Gminy Tarnowiec w zakresie:

1. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
2. Opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
3. Ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
4.  Prowadzenia  schronisk  dla  bezdomnych zwierząt,  a  także grzebowisk  i  spalarni  zwłok
zwierzęcych i  ich części

§1. Stosowane w niniejszych wymaganiach pojęcia:
1.odpady komunalne -  odpady  powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady 

nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, 
które  ze  względu  na  swój  charakter  lub  skład  są  podobne  do  odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych,

2.nieczystości  ciekłe -  rozumie  się  przez  to  ścieki  gromadzone  przejściowo  w 
zbiornikach bezodpływowych,

3.zbiorniki  bezodpływowe -  szczelne    zbiorniki,   w  których  gromadzone   są 
czasowo nieczystości płynne,

4.stacja zlewna - instalacje i urządzenia zlokalizowane przy kolektorach sieci kanalizacyjnej 
lub przy  oczyszczalniach ścieków  służące  do przyjmowania nieczystości ciekłych 
dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia,

5.pojazd   asenizacyjny   -   specjalistyczny   środek   transportu   spełniający   wymagania 
dodatkowego wyposażenia, określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 
12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 
poz.1617),

6.regulamin -  „Regulamin  utrzymania  czystości  i  porządku na terenie Gminy Tarnowiec", 
uchwała /Nr XXXIII/205/06 Z 20.02.2006r./

 §2. Wymagania

1.   Świadczenie  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  
nieruchomości.

Przedsiębiorca powinien:
a/. posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny niezbędny do realizacji zadań określonych 

w  „regulaminie”  tzn.  pojazdy  przeznaczone  do  transportu:  worków,  pojemników  do 
opróżniania, pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów.

b/. zaopatrzyć  właścicieli nieruchomości w odpowiednie worki przeznaczone do gromadzenia 
odpadów zgodnie z kolorystyką określoną w „regulaminie”,

 c/. ustawić w każdej miejscowości pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów 
      zgodnie z regulaminem,
 d..posiadać  odpowiedni  potencjał  finansowy,  kadrowy  i  techniczny,  niezbędny  do 

prowadzenia  zbiórki  odpadów  niesegregowanych  oraz  odpadów  selektywnie 
zbieranych,  w  tym  odpadów  wielkogabarytowych,  zużytego sprzętu  elektrycznego i 



elektronicznego oraz odpadów z remontów, z częstotliwością określoną w regulaminie,
          e/.przestrzegać podstawowych zabiegów sanitarnych i porządkowych aby nie 

     dochodziło do  zanieczyszczenia dróg odpadami,
f/. odebrać wszystkie wystawione przez właściciela nieruchomości odpady, określone w 
     Regulaminie

         g/. prowadzić ewidencję zebranych odpadów
  h/. odpady komunalne -  niesegregowane,  unieszkodliwiać na składowiskach odpadów 

komunalnych  położonych na terenie woj. Podkarpackiego,
  i/ .  odpady selektywnie zbierane, oddawać do odzysku lub recyklingu,
  j/.   posiadać decyzję Starosty Jasielskiego  zezwalającej na transport  odpadów,    

2.  Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 Przedsiębiorca:
a/. powinien posiadać odpowiedni sprzęt specjalistyczny zgodnie z Rozporządzeniem 
     Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów
     asenizacyjnych /DZ.U. Nr. 193 poz. 1617/,
b/. specjalistyczne pojazdy winny być trwale oznakowane adresem i nazwą firmy, 
     zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu 
     transportowanych nieczystości ciekłych, wyposażone w narzędzia umożliwiające w 
     razie potrzeby posprzątanie terenu po opróżnianiu zbiorników, parkowane po 
     zakończonej pracy na terenie bazy uniemożliwiając dostęp do nich osób trzecich,
c/.dokumentację potwierdzającą posiadanie bazy technicznej lub prawo do terenu, na 
    którym prowadzona jest lub będzie działalność,
d/.dokumentacją potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez 
     oczyszczalnie ścieków w Jaśle,

          e/.dokumentacją określającą częstotliwość i sposób przeprowadzania dezynfekcji 
     pojazdów asenizacyjnych,
f/ .prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
    i  transportu  nieczystości  ciekłych  zobowiązany  jest  do:  wyłącznego  dostarczania 

zebranych  od  właścicieli  nieruchomości  nieczystości  ciekłych  z  terenu  Gminy 
Tarnowiec  do  punktu  zlewnego  na  miejskiej  oczyszczalni  ścieków  w  Jaśle, 
prowadzenie  pełnej   dokumentacji   w  zakresie   prowadzonej  działalności  tj. 
dokumentów  wynikających  z  aktualnego  prawa  normującego  gospodarkę  odpadami, 
składania rocznych sprawozdań z wykonywanych usług do Wójta Gminy Tarnowiec w 
terminie do 31stycznia następnego roku.

3. Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.
 Przedsiębiorca:
 a)  powinien  posiadać  tytuł  prawny  do  dysponowania  środkami  do  przewozu  wyłapywanych 
zwierząt,



a/. powinien posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt,
b/.zobowiązany jest do umieszczania zwierząt na czas kwarantanny w miejscu na 
ten cel
    przeznaczony.

4.  Prowadzenie  działalności  w  zakresie  prowadzenia  schronisk  dla 
bezdomnych zwierząt,  a takie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich 
części
Przedsiębiorca:
a/. powinien  posiadać  tytuł  prawny  do  dysponowania  terenem  i  obiektami 
przeznaczonymi 
     na taki  cel  zgodny  z  uzyskanymi  zezwoleniami  wynikającymi  z  prawa 

budowlanego,  przepisów  sanitarnych,  ustawy o  ochronie zwierząt,  ustawy o 
zachowaniu czystości i porządku w gminach,

b/.powinien  posiadać  tytuł  prawny  do  dysponowania  środkami  transportu 
odpowiednimi do przewozu zwierząt,

c/.powinien, dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej 
    niezbędne w prowadzeniu takiej działalności.
d)jest   zobowiązany   do   przedłożenia   gwarancji   finansowych   zapewniających 

możliwość prowadzenia  schroniska,   w  szczególności  gwarancję   środków 
na  wyżywienie   i  opiekę weterynaryjną.

§3. Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać:
1.Imię  i  nazwisko   łub  nazwę   oraz  adres   zamieszkania  lub   siedziby 

przedsiębiorcy  ubiegającego  się  o  zezwolenie  oraz  jego  numer  identyfikacji 
podatkowej  (NIP).

2.Określenie przedmiotu i obszaru działalności
3.Określenie  środków  technicznych,  jakimi  dysponuje  ubiegający  się  o 
zezwolenie a 

  prowadzenie działalności objętej wnioskiem.
4.  Informacje    o   technologiach   stosowanych  lub   przewidzianych   do 
stosowania   
    przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej wnioskiem.
5.Proponowane  zabiegi  z  zakresu  ochrony  środowiska  i  ochrony  sanitarnej 
planowane
    po  zakończeniu działalności.
6.Określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego 
czasu
    jej prowadzenia.
7.Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku   
    zaległości   podatkowych  i  zaległości  w  płaceniu  składek  na  ubezpieczenie 
zdrowotne 
   lub   społeczne.
8.  Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  zezwolenie  na  odbieranie  odpadów 
komunalnych
   od  właścicieli nieruchomości powinien we wniosku dodatkowo określić.
   - rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,

 -  sposób  realizacji  obowiązku  ograniczenia  masy  odpadów  ulegających 
biodegradacji   

   składowanych na składowisku odpadów, oraz udokumentować  
   gotowość  ich  przyjęcia  przez  przedsiębiorcę  prowadzącego  działalność  w 
zakresie 
   odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów, spełniającego wymagania odnośnie 
miejsc



   odzysku i unieszkodliwiania,
9.Przedsiębiorca  ubiegający   się  wyłącznie   o   zezwolenie   na  opróżnianie 

zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości  ciekłych  powinien 
udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną.


