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2993
UCHWAŁA Nr XXXVI/255/2009
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 25 czerwca 2009r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym działającym na trenie
Powiatu Starachowickiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12
pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1592
z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu uchwala,
co następuje:
§ 1.1. Przyznaje się dotacje szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych,
w których realizowany jest obowiązek nauki w
wysokości nie niŜszej niŜ kwota przewidziana na
jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w

części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej
przez Powiat Starachowicki na dany rok budŜetowy,
2. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienionych w pkt 1
przysługuje dotacja na kaŜdego ucznia w wysokości nie niŜszej niŜ 50 % wydatków bieŜących
ustalonych w budŜecie Powiatu Starachowickiego
ponoszonych w szkołach publicznych tego samego
typu i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia.
§ 2. Zarząd Powiatu corocznie określi w
drodze uchwały stawki dla szkół, o których
mowa w § 1.
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§ 3. Warunkiem udzielenia dotacji jest złoŜenie przez osobę prowadzącą szkołę, do dnia
30 września roku poprzedzającego rok udzielenia
dotacji, wniosku, który powinien zawierać:
1) nazwę, regon, adres szkoły niepublicznej
ubiegającej się o udzielenie dotacji, numer
rachunku bankowego szkoły, numer i datę
wpisu do ewidencji, numer i datę decyzji w
sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej,
2) przewidywaną średnioroczną liczbę uczniów
w poszczególnych typach i rodzajach szkół w
okresie styczeń-sierpień oraz w okresie
wrzesień-grudzień.
§ 4. Dotacje, o których mowa w § 1 będą
przekazywane w 12 częściach na rachunek bankowy szkoły podany we wniosku o którym mowa w § 3 pkt 1 w terminie do ostatniego dnia
kaŜdego miesiąca.
§ 5. Warunkiem terminowego przekazania
dotacji będzie przedłoŜenie do dnia 10 kaŜdego
miesiąca informacji na temat aktualnej liczby
uczniów w danym typie i rodzaju szkoły oraz
aktualności uprawnień do otrzymywania dotacji
z budŜetu Powiatu Starachowickiego - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Przekazaną dotację przeznacza się na
dofinansowanie realizacji zadań szkoły w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacja moŜe być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków bieŜących, do których naleŜą: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup towarów i
usług, koszty utrzymania oraz inne wydatki
związane z funkcjonowaniem dotowanych szkół.
§ 7. Zarząd Powiatu moŜe kontrolować
prawidłowość wykorzystania przyznanej dotacji
oraz podstawę obliczania dotacji, tj. wiarygodność podanych danych dotyczących faktycznej
liczby uczniów z dokumentacją źródłową znajdującą się w szkole oraz zgodności danych zawartych we wniosku, o którym mowa w § 3 pkt 1.
§ 8. Kontrolę w dotowanych szkołach
mogą przeprowadzić upowaŜnieni pracownicy
Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
Osoby te mogą kontrolować dokumentację
organizacyjną, finansowo-księgową oraz dokumentację przebiegu nauczania.
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§ 9. Kontrola moŜe odbywać się w siedzibie szkoły. W przypadku kontroli w zakresie dokumentacji finansowo-księgowej dopuszcza się
moŜliwość przeprowadzenia kontroli w siedzibie
Starostwa Powiatowego w Starachowicach.
O zamiarze przeprowadzenia kontroli w siedzibie
Starostwa szkoła zostaje powiadomiona w terminie co najmniej 3 dni przed datą planowanej
kontroli. Kontrola przedłoŜonych przez upowaŜnionego pracownika szkoły dokumentów odbywa się w jego obecności.
§ 10. W przypadku stwierdzenia niezgodnego z § 6 wykorzystania dotacji oraz niezgodności podania danych o ilości uczniów ze stanem faktycznym, dotowana szkoła zobowiązana
jest zwrócić niesłusznie pobrane środki finansowe łącznie z odsetkami w wysokości określonej
jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od
dnia przekazania tych środków.
§ 11. Dotowana szkoła ma obowiązek rozliczenia się z otrzymanej dotacji w terminie do
10 dnia następnego miesiąca. Rozliczenie to
nastąpi przez podanie faktycznej liczby uczniów
za ubiegły miesiąc, przy czym za końcowy termin uczęszczania ucznia do szkoły naleŜy uznać
dzień 31 sierpnia, gdy uczeń uzyskuje promocję
do wyŜszej klasy lub kończy szkołę.
§ 12. Rozliczenie wykorzystania dotacji nastąpi poprzez złoŜenie informacji - wg wzoru
stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 14. Uchwała podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 15. Traci moc Uchwała Nr XVII/123/2008
Rady Powiatu w Starachowicach z dnia 24 stycznia 2008 roku.
§ 16. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: J. Wzorek
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Załączniki do uchwały Nr XXXVI/255/2009
Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25 czerwca 2009r.

Załącznik Nr 1
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Załącznik Nr 2
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2994
UCHWAŁA Nr XXXVII/261/2009
RADY POWIATU W STARACHOWICACH
z dnia 27 sierpnia 2009r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/255/2009 Rady Powiatu w Starachowicach
z dnia 25 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji
szkołom niepublicznym działającym na terenie Powiatu Starachowickiego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia
7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst
jednolity Dz. U. z 2004 roku, Nr 256, poz. 2572
z późniejszymi zmianami), art. 4 ust. 1 pkt 1,
art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz.
1592 z późniejszymi zmianami), Rada Powiatu
uchwala, co następuje:

„2. Szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, niewymienionych w
ust. 1 przysługuje dotacja na kaŜdego ucznia w
wysokości 50 % wydatków bieŜących ustalonych
w budŜecie Powiatu Starachowickiego ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu
i rodzaju w przeliczeniu na 1 ucznia”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 1. W § 1 uchwały Nr XXXVI/255/2009
Rady Powiatu w Starachowicach z dnia
25 czerwca 2009 roku w sprawie trybu udzielania
i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym działającym na terenie Powiatu Starachowickiego
oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich
wykorzystania dodaje się ust. 2 w następującym
brzmieniu:

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu: J. Wzorek

2995
UCHWAŁA Nr XXXIII/317/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 30 lipca 2009r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Sędziszów publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w
związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 14a ust. 1
ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie
Lp.
1.

Przedszkole
Przedszkole Samorządowe

oświaty (Dz. U. z 2004r Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się sieć przedszkoli prowadzonych przez gminę Sędziszów:

Adres
Oś. Na Skarpie 8 28-340 Sędziszów
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przez gminę Sędziszów, w których dzieci odbywają roczne przygotowanie przedszkolne:

Lp.
Szkoła
1. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II
2. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Św. Huberta
3. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Generała Leopolda Okulickiego
ps. „Niedźwiadek”.
4. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki
5. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Św. Floriana
6. Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Armii Krajowej w Tarnawie
7. Oddział przedszkolny w Szkole Filialnej w Klimontowie

Adres
Krzcięcice 34 28-340 Sędziszów
Mstyczów 36 28-340 Sędziszów
Pawłowice 94 28-340 Sędziszów
ul. Kościuszki 7 28-340 Sędziszów
ul. Przemysłowa 28-340 Sędziszów
Tarnawa 118 28-340 Sędziszów
Klimontów 3 28-340 Sędziszów

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.

wym Województwa Świętokrzyskiego, z mocą
obowiązywania od 1 września 2009 roku.

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędo-

Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara

2996
UCHWAŁA Nr XXXIII/319/2009
RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE
z dnia 30 lipca 2009r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
na terenie Gminy Sędziszów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18
ust. 3 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku - o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7
ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2005r Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego
sposobu określenia wymagań, jakie powinien
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r Nr 5 poz. 33
z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien
spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbierania stałych odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy
Sędziszów w brzmieniu określonym w załączniku
do niniejszej uchwały.

§ 2. Zezwolenia wydane przed wejściem w
Ŝycie niniejszej uchwały a spełniające warunki
określone w załączniku do uchwały, nie tracą
waŜności.
§ 3. Przedsiębiorcy posiadający zezwolenie
wydane na podstawie Zarządzenia Nr 3/2007
Burmistrza Sędziszowa z dnia 09 stycznia 2007
roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sędziszów, zobowiązani
są do przystosowania przedsiębiorstwa i wypełnienia wymogów określonych w załączniku do
uchwały, w terminie 6 miesięcy od daty jej obowiązywania.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Sędziszowa.
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez
podanie jej do publicznej wiadomości na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Sędziszowie, zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej - strona internetowa Urzędu
Miejskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.

 19055 

Poz. 2996

§ 6. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej: A. Mysiara
Załącznik do uchwały Nr XXXIII/319/2009
Rady Miejskiej w Sędziszowie
z dnia 30 lipca 2009r.

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sędziszów powinien spełniać łącznie następujące warunki:
1. w zakresie otrzymania zezwolenia złoŜy
wniosek według wymagań określonych w
art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.), oraz załączy do niego następujące dokumenty:
a) stwierdzające, Ŝe wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4, art. 14
ust. 5, art. 75 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807
z późn. zm.),
b) poświadczające o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
c) stwierdzające niekaralność za przestępstwa wymienione w Rozdziale XXXVI Kodeksu karnego,
d) potwierdzające wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do
świadczenia usług z zakresu zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych,
e) świadczące o dysponowaniu potencjałem finansowym, kadrowym i technicznym do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów i przekazywania ich do gminy
zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi oraz umoŜliwiające zorganizowanie i uruchomienie lokalnych punktów
odbioru selektywnego odpadów,
f) potwierdzające dysponowanie sprzętem
transportowym, specjalistycznym i informatycznym wraz z oprogramowaniem
i pozostały, który zapewni moŜliwość realizacji systemu gospodarowania odpa-

dami w kształcie zapisanym w Planie
Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Gminy Sędziszów oraz w Regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sędziszów,
g) potwierdzające moŜliwość korzystania z
pojazdów uwzględnionych we wniosku
(np. kserokopie dowodów rejestracyjnych, umowy leasingu, dzierŜawy),
h) aktualne badania techniczne pojazdów,
i) potwierdzające moŜliwości korzystania
z nieruchomości wykorzystywanej jako
baza transportowa oraz miejsce gospodarowania
odpadami
komunalnymi
(np. kserokopia aktu własności, dzierŜawy, uŜytkowania wieczystego),
j) oświadczenie lub dokument z którego
wynika, Ŝe wnioskujący posiada własną
myjnię lub korzysta z usług innego podmiotu w zakresie mycia i dezynfekcji posiadanego sprzętu,
k) potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa
w art. 9 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2007r.
Nr 39, poz. 251 z późn. zm.):
- dla zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania
nienadających się do odzysku lub
unieszkodliwienia (za wyjątkiem składowania na składowiskach odpadów)
- potwierdzenie gotowości przyjęcia
odpadów na Składowisku Odpadów
Komunalnych w Borszowicach naleŜącym do Zakładu Usług Komunalnych w Sędziszowie,
- dla wyselekcjonowanych frakcji odpadowych - potwierdzenie gotowości
przyjęcia poszczególnych rodzajów
odpadów przez prowadzących insta-
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lacje uwzględnione w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami sporządzonym dla województwa świętokrzyskiego. W przypadku braku instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania (z wyjątkiem składowania na
składowiskach odpadów) w obrębie
województwa świętokrzyskiego dokument potwierdzający odbiór odpadów przez uprawnionego posiadacza
odpadów wg zasady bliskości i wymagań określonych w cyt. art. 9
ustawy o odpadach,
2. w zakresie dysponowania pojazdami:
a) pojazdy uŜyte do realizacji usługi muszą
być sprawne technicznie, estetyczne,
oznakowane w sposób trwały poprzez
podanie: nazwy, adresu oraz telefonu
firmy,
b) konstrukcja pojazdów i zastosowane zabezpieczenia powinny skutecznie uniemoŜliwiać pylenie i rozwiewanie odpadów,
c) pojazdy powinny być dostosowane do
pojemników do zbierania odpadów oraz
spełniać standardy techniczne określone
w przepisach szczególnych,
3. w zakresie wyposaŜenia bazy:
a) nieruchomość powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, mieć wyznaczone miejsca parkowania pojazdów, miejsca gospodarowania odpadami, oraz spełniać wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny
pracy, przeciwpoŜarowe, sanitarne oraz
budowlane,
b) nieruchomość powinna być wyposaŜona
w urządzenia, instalacje i obiekty budowlane zapewniające gospodarowanie odpadami wyselekcjonowanymi w sposób
wykluczający wprowadzeniu do odpadów dodatkowych zanieczyszczeń, przemieszczaniu się odpadów, a takŜe gwarantujący bezpieczeństwo osobom mającym kontakt z tymi odpadami,
4. w zakresie pojemników i worków:
a) przedsiębiorca zapewni właścicielom
nieruchomości - jeŜeli to wynika z warunków umowy zawartej między stronami - moŜliwość zakupu, dzierŜawy lub
innego rodzaju korzystania z urządzeń
przeznaczonych do gromadzenia i selektywnej zbiórki odpadów, o pojemności
odpowiadającej ustalonej częstotliwości
odbioru odpadów,

 19056 

Poz. 2996

b) wyposaŜenie nieruchomości w pojemnik
/kontener/ opakowanie przeznaczone do
gromadzenia poszczególnych rodzajów
odpadów powinno nastąpić nie później
niŜ w ciągu jednego tygodnia, licząc od
daty zawarcia umowy. Pojemniki powinny być szczelne, sprawne techniczne, estetyczne i zawierać logo przedsiębiorcy,
5. w zakresie gospodarowania odpadami:
a) przedsiębiorca wykaŜe, Ŝe zaproponowane przez niego gospodarowanie odpadami polegające na sortowaniu bądź
kompostowaniu odpadów komunalnych
w oparciu o własne urządzenia i instalacje przed przekazaniem odpadów do
miejsc ich dalszego odzysku lub unieszkodliwieniu będzie zgodne z załoŜeniami
art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008 z późn. zm.),
b) przedsiębiorca musi po uzyskaniu zezwolenia zapewnić ograniczanie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a takŜe osiąganie
w kolejnych latach wskaźniki odzysku
i recyklingu odpadów określonych w odrębnych przepisach poprzez organizację
systemu segregacji surowców wtórnych:
szkła, tworzyw sztucznych, metali itp.
wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców,
6. w zakresie umowy o świadczenie usług:
a) przedsiębiorca zawrze umowę na odbiór
odpadów komunalnych od usługobiorców w których uzgodnione zostaną m.in.
opłaty za świadczenie usług oraz terminy
ich wykonywania. Odbiór odpadów poza
ustalonym harmonogramem wywozu
będzie równieŜ dokonany w przypadku
dodatkowego zlecenia usługobiorcy,
b) umowa o świadczeniu usług powinna
precyzować kto będzie odpowiedzialny za:
- wyposaŜenie nieruchomości w pojemnik do gromadzenia zmieszanych
odpadów komunalnych, a takŜe pojemnik, kontener lub opakowanie na
pozostałe wyselekcjonowane odpady,
- dezynfekcję miejsc magazynowania
odpadów, miejsc ustawionych pojemników oraz dezynfekcję po zakończeniu działalności przedsiębiorcy,
- bieŜące utrzymanie miejsc gromadzenia odpadów w naleŜytym stanie
estetyczno-porządkowym,

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 415

-

zawierać informację o posiadaniu
decyzji zezwalającej na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych wraz z przywołaniem jej znaku, daty wydania
oraz okresu obowiązywania,
c) ewidencja umów powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko lub nazwa właściciela
nieruchomości,
- adres nieruchomości,
- data zawarcia umowy,
- rodzaj (kod) odbieranych odpadów,
- częstotliwość odbioru,
- pojemność pojemnika,
d) przedsiębiorca wykonujący usługę ma
obowiązek wystawiania rachunku, a na
Ŝądanie właściciela nieruchomości, wystawiania faktury VAT za usuwanie odpadów z wyszczególnieniem rodzaju i
ilości usuniętych odpadów komunalnych,
7. w zakresie wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska:
a) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być poddawane systematycznemu myciu i dezynfekcji. Częstotliwość i zakres ww. zabiegów powinny zapewniać świadczenie usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi
uciąŜliwościami i zanieczyszczeniem środowiska,
b) przedsiębiorca zapewni wykonanie usług
w zakresie dezynfekcji urządzeń do gromadzenia odpadów, boksów i ich bezpośredniego otoczenia, jeśli uwzględnia
powyŜsze umowa o świadczenie usług
zawarta między stronami,
c) na wyposaŜeniu pojazdów musi znajdować się podręczny sprzęt do uprzątnięcia
odpadów rozsypanych w trakcie prowadzonych prac,
d) przedsiębiorca wyposaŜy pracowników
w stosowne środki i odzieŜ ochrony osobistej,
e) przedsiębiorca usunie urządzenia przeznaczone do gromadzenia odpadów po
zakończeniu działalności, jeśli stanowią
one jego własność oraz pozostawi miejsca, na których świadczone były usługi w
odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnymi niezagraŜającym środowisku naturalnemu, jeśli precyzuje powyŜsze
umowa o świadczenie usług,
8. w zakresie udostępniania ewidencji umów i
dowodów świadczenia usług przedsiębiorca
zobowiązany jest do:
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a) prowadzenia ewidencji zawartych umów,
która winna zawierać adres właściciela
nieruchomości, harmonogram wywozu,
nr umowy oraz rodzaj zbieranych odpadów komunalnych wg kodów zgodnych
z klasyfikacją odpadów jak w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia
27 września 2001r. w sprawie katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206
z późn. zm.),
b) udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług oraz umoŜliwienia przeprowadzenia kontroli z zakresu
prowadzonej działalności objętej wydanym zezwoleniem pracownikom Urzędu
Miejskiego w Sędziszowie, posiadającym
imienne upowaŜnienia Burmistrza Sędziszowa,
c) sporządzenia i przekazania Burmistrzowi
Sędziszowa zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminie w terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego
miesiąca, wykazu właścicieli z którymi w
poprzednim miesiącu zawarł umowy na
odbieranie odpadów komunalnych oraz
wykazu właścicieli nieruchomości, z
którymi w poprzednim miesiącu umowy
uległy rozwiązaniu (powinny one zawierać: imię i nazwisko lub nazwę oraz adres
właściciela nieruchomości oraz adres
nieruchomości),
d) sporządzenia i przekazania Burmistrzowi
Sędziszowa zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy informacji dotyczącej:
- masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu miasta i gminy Sędziszów,
- sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych
odpadów komunalnych,
- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych
na składowisku odpadów, masy odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji nieskładowalnych na
składowisku odpadów i sposobów
lub sposobu ich zagospodarowania,
e) na wezwanie - okazywać kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania
odpadów,
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f)

nie przekraczania górnej stawki opłaty za
wykonaną usługę przyjętą przez Radę
Miejską w Sędziszowie na dany rok.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Sędziszów powinien spełniać następujące warunki:
1. w zakresie otrzymania zezwolenia złoŜy
wniosek, który spełnia wymogi określone w
art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.
zm.) oraz załączyć do wniosku następujące
dokumenty:
a) stwierdzające, Ŝe wnioskujący jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4, art. 14
ust. 5, art. 75 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia
2 lipca 2004r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807
z późn. zm),
b) potwierdzające brak zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,
c) stwierdzające niekaralność za przestępstwa wymienione w Rozdziale XXXVI Kodeksu karnego,
d) potwierdzenie dysponowaniem pojazdami uwzględnionymi we wniosku (np.
kserokopie dowodów rejestracyjnych,
umowy leasingu, dzierŜawy),
e) aktualne badania techniczne pojazdów,
f) potwierdzające moŜliwości korzystania
z nieruchomości wykorzystywanej jako
baza transportowa (np. kserokopia aktu
własności, dzierŜawy, uŜytkowania wieczystego),
g) zapewniające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez Oczyszczalnię Ścieków w Sędziszowie naleŜącą do Zakładu
Usług Komunalnych w Sędziszowie.
2. w zakresie dysponowania pojazdami:
a) pojazdy uŜyte do realizacji usług muszą
być sprawne technicznie, estetyczne,
oznakowane w sposób trwały poprzez
podanie: nazwy, adresu oraz telefonu
firmy,
b) konstrukcja pojazdów i zastosowane zabezpieczenia powinny skutecznie uniemoŜliwiać przedostawanie się nieczystości płynnych na zewnątrz,
c) pojazdy będą spełniały wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617 z
późn. zm),
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3. w zakresie wyposaŜenia bazy:
nieruchomość przeznaczona pod bazę transportową będzie:
- posiadała wyznaczone miejsca do parkowania pojazdów,
- zabezpieczona przed dostępem osób postronnych,
- spełniała wymagania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpoŜarowe, sanitarne oraz budowlane,
4. w zakresie umowy o świadczenie usług:
a) przedsiębiorca zawrze umowę z kaŜdym
właścicielem nieruchomości,
b) umowa powinna zawierać informację o
posiadaniu decyzji zezwalającej naprowadzenie działalności wraz z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz okresu
obowiązywania,
c) przedsiębiorca zapewni realizację usługi
na kaŜde zlecenie właścicieli nieruchomości, z którymi zawarta została umowa,
nie później niŜ w ciągu dwóch dni od daty
zlecenia,
d) przedsiębiorca będzie wystawiał właścicielom nieruchomości dowody wykonania usługi z określeniem: imienia i nazwiska zleceniodawcy, adresu pod którym zrealizowano usługę, daty i ilości
odebranych nieczystości ciekłych,
5. w zakresie wymagań sanitarnych i ochrony
środowiska:
a) pojazdy do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
płynnych powinny być poddawane systematycznemu myciu i dezynfekcji. Częstotliwość i zakres ww. zabiegów powinny zapewniać świadczenie usług w sposób zabezpieczający przed ewentualnymi
uciąŜliwościami i zanieczyszczeniem środowiska,
b) przedsiębiorca wyposaŜy pracowników
w stosowne środki i odzieŜ ochrony osobistej.
6. w zakresie udostępniania ewidencji umów i
dowodów świadczenia usług przedsiębiorca
zobowiązany jest do:
a) prowadzenia
ewidencję
zawartych
umów, która winna zawierać adres właściciela nieruchomości, harmonogram
wywozu, nr umowy,
b) udostępnienia ewidencji umów i dowodów świadczenia usług oraz umoŜliwienia przeprowadzenia kontroli z zakresu
prowadzonej działalności objętej wydanym zezwoleniem pracownikom Urzędu
Miejskiego w Sędziszowie posiadającym
imienne upowaŜnienia Burmistrza Sędziszowa,
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c) sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Sędziszowa zgodnie z art. 9a ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminie w terminie do 15 dnia po upływie
kaŜdego miesiąca wykazu właścicieli, z
którymi w poprzednim miesiącu zawarł
umowy na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
płynnych oraz wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu (powinny one zawierać: imię i nazwisko lub
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nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości),
d) sporządzania i przekazywania Burmistrzowi Sędziszowa zgodnie z art. 9a
ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy
informacji dotyczącej ilości i rodzaju nieczystości ciekłych z terenu miasta i gminy
Sędziszów,
e) nie przekraczania górnej stawki opłaty za
wykonaną usługę przyjętą przez Radę
Miejską w Sędziszowie na dany rok.
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