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3175
3175

UCHWAŁA NR LII/398/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art., 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:

§ 3. Dokonuje się zmiany w załączniku Nr 3
do Uchwały Rady Gminy w Iwaniskach
Nr XLVIII/379/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku wg
załącznika Nr 3 do uchwały.

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie dochodów w budŜecie Gminy na 2009 rok wg załącznika Nr 1 do uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 2. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budŜecie Gminy na 2009 rok wg załącznika Nr 2 do uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20014 –

Poz. 3175
Załączniki do uchwały Nr LII/398/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 27 sierpnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20015 –

Poz. 3175

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20016 –

Poz. 3175,3176

Załącznik Nr 3

3175

3176
3176

UCHWAŁA NR LII/399/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok
Na podstawie art., 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001r. poz.
1591 z późn. zm.) oraz art. 165 ust. 1 ustawy z dnia
30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2005r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Gminy
w Iwaniskach uchwala co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

§ 1. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w budŜecie Gminy na 2009 rok wg załącznika Nr 1 do uchwały.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20017 –

Poz. 3176,3177
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr LII/399/09
Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 27 sierpnia 2009r.

3176

3177
3177

UCHWAŁA NR LII/400/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „c”
i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U.
Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z § 10
pkt 2 uchwały Rady Gminy Nr XXXV/306/08
z dnia 16 XII 2008 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Iwaniska na 2009r. oraz § 2 pkt 2
uchwały Rady Gminy Nr XLIII/353/09 z dnia
16 kwietnia 2009r w sprawie zmian w budŜecie
gminy na 2009 rok. Rada Gminy w Iwaniskach
uchwala co następuje:
§ 1. Gmina Iwaniska zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 3 744 230 zł (słownie:
trzy miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące
dwieście trzydzieści zł) z przeznaczeniem na sfinansowanie niŜej wymienionych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 1 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w
latach 2009-2011 do uchwały Nr LI/393/09

z 04 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budŜecie gminy na 2009 rok:
- Rewitalizacja centrum miejscowości Iwaniska etap I (2009-2011) - 868 700 zł, z tego
2009r - 268 700 zł, 2010r - 300 000 zł, 2011r 300 000 zł,
- Budowa wodociągu etap I w miejscowościach: Kamieniec, Kujawy, Gryzikamień,
Łopatno, Marianów, Wygiełzów, Zagrody,
Młynki - 1 228 800 zł, z tego 2009r - 228 800 zł,
2010r - 500.000 zł, 2011r - 500.000 zł,
- Budowa ujęcia wody w Plancie (2008-2011) 1 057 200 zł z tego: 2009r - 257 200 zł, 2010r 400000 zł, 2011r - 400000 zł,
- Przebudowa dróg gminnych Planta - Sobiekurów i Mydłów - Mydłowiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą (2007-2009) - 589 530 zł. z
tego 2009r - 589 530 zł
§ 2. Środki poŜyczki zostaną uruchomione:
w 2009 roku - 1 344 230 zł - I transza
w 2010 roku - 1 200 000 zł - II transza
w 2011 roku - 1 200 000 zł - III transza

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20018 –

§ 3. 1) Źródłem spłaty kredytu, o którym
mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w
latach 2009-2019
2) Całkowita spłata kredytu nastąpi do końca
2019 roku.
3) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco.

Poz. 3177,3178

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

3177

3178
3178

UCHWAŁA NR LII/401/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „c”
i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o
samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U.
Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 82 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca
2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r.
Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z § 10
pkt 2 uchwały Rady Gminy Nr XXXV/306/08
z dnia 16 XII 2008 w sprawie uchwalenia budŜetu Gminy Iwaniska na 2009r. oraz § 2 pkt 2
uchwały Rady Gminy Nr XLIII/353/09 z dnia
16 kwietnia 2009r w sprawie zmian w budŜecie
gminy na 2009 rok. Rada Gminy w Iwaniskach
uchwala co następuje:
§ 1. Gmina Iwaniska zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 1 431 200 zł (słownie:
jeden milion czterysta trzydzieści jeden tysięcy
dwieście złotych) na pokrycie planowanego deficytu budŜetu gminy z przeznaczeniem na sfinansowanie niŜej wymienionych zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 1 „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku” do uchwały
Nr LI/394/09 z 04 sierpnia 2009 roku w sprawie
zmian w budŜecie gminy na 2009 rok:
- Odnowa wsi w miejscowości Planta
- 451 200 zł
- Opracowanie projektu budowlanego modernizacji drogi wojewódzkiej Nr 758 na odcinku
od Ujazdu do granicy Gminy Iwaniska
- 100 000 zł
- Opracowanie projektów budowy dróg gminnych - 50 000 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości
Planta - 25 000 zł
- Opracowanie projektu dokumentacji zagospodarowania parku w miejscowości Przepiórów - 40 000 zł
- Rozbudowa budynku biurowego Urzędu
Gminy /nadbudowa poddasza/ na działce
3178

-

Nr 419 połoŜonej w miejscowości Iwaniska,
ul. Rynek 3 - opracowanie projektu - 50 000 zł
Opracowanie projektu rozbudowy i przebudowy budynku OSP w Ujeździe - 30 000 zł
Roboty wykończeniowe pomieszczeń OSP w
Przepiórowie - 15 000 zł
Budowa pomieszczeń sanitarno-higienicznych w budynku OSP Iwaniska - 20 000 zł
oraz na:
- Dofinansowanie do Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na
lata 2007-2013 dla Projektu pod nazwą
„Zamek KrzyŜtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świętokrzyskiego” - dokumentacja techniczna,
prace budowlane i nadzór /dotacja celowa/ - 400 000 zł
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 758
na odcinku Iwaniska - Ujazd od km 0+321
do km 3+640 /dotacja celowa/ - 200 000 zł
- Budowa drogi powiatowej w Przepiórowie /dotacja celowa/ - 50 000 zł

§ 2. 1) Źródłem spłaty kredytu, o którym
mowa w § 1 będą dochody własne osiągnięte w
latach 2009-2019
2) Całkowita spłata kredytu nastąpi do końca
roku 2019.
3) Zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel własny in blanco.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20019 –

Poz. 3179,3180

3179
3179

UCHWAŁA NR LII/402/09
RADY GMINY W IWANISKACH
z dnia 27 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany do uchwały Nr LI/391/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 4 sierpnia 2009r.
dotyczącej udzielenia pomocy rzeczowej
Na podstawie art. 10 ust. 2 oraz art. 18 ust. 2
pkt. 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U.
Nr 142 z 2001r. poz. 1591 z późn. zm.) oraz
art. 167 ust. 2 pkt. 5 w związku z art. 175 ustawy
z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada
Gminy w Iwaniskach uchwala co następuje:

krzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach” wpisuje się zapis „Samorządu Województwa Świętokrzyskiego”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia i podlega ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego

§ 1. Dokonuje się zmiany w zapisie § 1
uchwały Nr LI/391/09 Rady Gminy w Iwaniskach
z dnia 04 sierpnia 2009r. - w miejsce „Święto-

Przewodniczący Rady Gminy: R. Łucki

3179

3180
3180

UCHWAŁA NR XXVIII/132/2009
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie zmiany budŜetu gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze
zmianami) i art. 165, art. 184 ustawy z dnia
30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada
Gminy uchwala co następuje:
§ 1. Zwiększa się dochody budŜetu gminy
na 2009 rok o kwotę 182 906 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Zwiększa się wydatki budŜetu gminy
na 2009 rok o kwotę 182 906 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W uchwale Nr XXIV/116A/2009 Rady
Gminy w Opatowcu z dnia 25 marca 2009 roku
w sprawie uchwalenia budŜetu gminy na 2009
rok wprowadza się następujące zmiany:
1/ załącznik Nr 3 „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 20092011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

2/ załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących
z budŜetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł
zagranicznych, niepodlegających zwrotowi
na 2009 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z
załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały,
3/ Załącznik Nr 4a „Wydatki bieŜące na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4a do
niniejszej uchwały,
4/ załącznik Nr 4b „Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków
pochodzących z budŜetu Unii Europejskiej
oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2009 rok” otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4b do
niniejszej uchwały,
5/ § 7 uchwały otrzymuje brzmienie „Ustala się
plan przychodów zakładu budŜetowego w
kwocie 342 163 zł i wydatków zakładu budŜetowego w kwocie 341 518 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały”.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

6/ w § 8 uchwały pkt. 3 otrzymuje brzmienie „3.
Dotacje celowe na łączną kwotę 12 570 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej
uchwały”.
W uchwale Nr XXVI/125/2009 Rady Gminy w Opatowcu z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie
zmian w budŜecie gminy na 2009 rok, Załącznik
Nr 1 „Zadania inwestycyjne roczne w 2009 roku”
otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3a
do niniejszej uchwały, Załącznik Nr 2 „Dochody i
wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku”

– 20020 –

Poz. 3180

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5
do niniejszej uchwały.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi
Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem
podjęcia.
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Malec

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20021 –

Poz. 3180
Załączniki do uchwały Nr XXVIII/132/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 sierpnia 2009r.

Załącznik Nr 1

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20022 –

Poz. 3180

Załącznik Nr 2

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20023 –

Poz. 3180

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20024 –

Poz. 3180

Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXIV/116A/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 marca 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20025 –

Poz. 3180

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20026 –

Poz. 3180

Załącznik Nr 3a
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/125/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 kwietnia 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20027 –

Poz. 3180

Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/116/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 marca 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20028 –

Poz. 3180

Załącznik Nr 4a
Załącznik Nr 4a
do uchwały Nr XXIV/116A/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 marca 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20029 –

Poz. 3180

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20030 –

Poz. 3180

Załącznik Nr 4b
Załącznik Nr 4b
do uchwały Nr XXIV/116A/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 marca 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20031 –

Poz. 3180

Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr. XXVI/125/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 30 kwietnia 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20032 –

Poz. 3180

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20033 –

Poz. 3180

Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXIV/116A/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 marca 2009r.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20034 –

Poz. 3180

Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 11
do uchwały Nr XXIV/116A/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 marca 2009r.

3180

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

– 20035 –

Poz. 3181

3181
3181

UCHWAŁA NR XXVIII/135/2009
RADY GMINY W OPATOWCU
z dnia 25 sierpnia 2009 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990r. 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 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. Z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.)
Rada Gminy w Opatowcu uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Opatowiec, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.
§ 2. Określa się wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Opatowiec, stanowiące załącznik nr 2
do Uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się
Wójtowi Gminy Opatowiec.
§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie
14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego
Urzędu i na stronie internetowej.
Przewodniczący Rady Gminy: A. Malec
Załączniki do uchwały Nr XXVIII/135/2009
Rady Gminy w Opatowcu
z dnia 25 sierpnia 2009r

Załącznik Nr 1
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Opatowiec
1) Wymagania dotyczące pojazdów:
a) pojazdy słuŜące do odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości muszą spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów, a w
szczególności przepisów ustawy prawo o
ruchu drogowym,
b) pojazdy słuŜące do odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości muszą być oznakowane nazwą
(firmy) przedsiębiorcy w sposób trwały i
widoczny,
c) pojazdy słuŜące do odbioru odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości muszą być czyste,
d) przedsiębiorcy odbierający odpady inne
niŜ komunalne niesegregowane mają
obowiązek stosowania
wyposaŜenia
technicznego w postaci siatek, plandek,

podwyŜszonych burt pojazdów w sposób
uniemoŜliwiający rozsypywanie odpadów na trasie przejazdu,
e) na wyposaŜeniu pojazdów musi znajdować się podręczny sprzęt do uprzątnięcia
odpadów, które mogą zostać rozsypane
podczas ich odbierania z terenu nieruchomości lub transportu.
2) Wymagania dotyczące pojemników do gromadzenia odpadów:
Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości moŜe wyposaŜać
nieruchomość w pojemniki które spełniają
następujące warunki:
a) słuŜą wyłącznie do gromadzenia odpadów,
b) posiadają pokrywę umoŜliwiającą ich
zamknięcie,
c) posiadają minimalną pojemność 50 dm3
(w przypadku usuwania odpadów z tere-
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nu przystanków autobusowych minimalna pojemność pojemnika nie moŜe być
mniejsza niŜ 30 dm3),
d) są czyste oraz szczelne.
3) Wymagania dotyczące bazy transportowej:
a) przedsiębiorca prowadzący działalność w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien posiadać bazę transportową na terenie, do którego posiada tytuł prawny,
b) teren bazy musi być ogrodzony w sposób uniemoŜliwiający dostanie się osób
postronnych oraz zwierząt,
c) miejsca postojowe pojazdów muszą
znajdować się na powierzchni utwardzonej w taki sposób aby ewentualne wycieki olejów, smarów, benzyny lub innych zanieczyszczeń nie przedostawały
się do gruntu,
d) na terenie bazy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania zapasu sorbentów do
likwidacji ewentualnych wycieków.
4) Wymagane zabiegi sanitarne i porządkowe
związane ze świadczonymi usługami:
a) przedsiębiorca prowadzący działalność w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma
obowiązek dezynfekowania pojemników
co najmniej jeden raz na kwartał (na
swój koszt),
b) przedsiębiorca ma obowiązek zapewnienia wykonania usług mycia i dezynfekowania pojemników słuŜących do gromadzenia odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenia właścicieli
obsługiwanych nieruchomości (na koszt
właściciela nieruchomości),
c) przedsiębiorca ma obowiązek uprzątnięcia
odpadów z terenu nieruchomości, które
zostaną rozsypane podczas czynności wykonywanych przy ich odbiorze lub z drogi,
po których były transportowane,
d) w przypadku rozwiązania umowy z właścicielem nieruchomości lub zakończenia
prowadzenia działalności przedsiębiorca
ma obowiązek uprzątnięcia miejsca przy
pojemniku (w wypadku gdy pojemnik był
dzierŜawiony od przedsiębiorcy).
5) Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów:
a) obowiązkowym miejscem dostarczania
odpadów komunalnych niesegregowanych jest Składowisko Odpadów Komunalnych w Sielcu Biskupim,
b) przedsiębiorca moŜe zagospodarowywać
zebrane odpady (inne niŜ odpady komunalne niesegregowane) we własnym zakresie jeŜeli posiada zezwolenie na odzysk,
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unieszkodliwianie lub unieszkodliwianie
poprzez składowanie dla tych odpadów,
c) przedsiębiorca prowadzący działalność w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ma
obowiązek w pierwszej kolejności przekazać je do zakładu prowadzącego odzysk, w drugiej kolejności moŜe przekazać je do unieszkodliwiania a w ostateczności do unieszkodliwiania poprzez składowanie.
6) Wymagania
dotyczące
przedsiębiorców
ubiegających się o wydanie zezwolenia na
odbiór odpadów komunalnych niesegregowanych i biodegradowalnych:
a) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
obejmujące niesegregowane odpady komunalne, jest obowiązany równieŜ do
odbierania wszystkich rodzajów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów,
b) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
obejmujące niesegregowane odpady komunalne oraz odpady kuchenne ulegające biodegradacji, a takŜe odpady ulegające biodegradacji z parków i ogrodów
ma obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
do następujących poziomów:
- do dnia 31 grudnia 2010r. - do nie
więcej niŜ 75 % wagowo całkowitej
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
- dnia 31 grudnia 2013r. - do nie więcej
niŜ 50 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
- dnia 31 grudnia 2020r. - do nie więcej
niŜ 35 % wagowo całkowitej masy
odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995r.
c) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
obejmujące niesegregowane odpady
komunalne ma obowiązek ustawiania na
terenie nieruchomości pojemników do
selektywnej zbiórki odpadów biodegrado-
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walnych - dopuszcza się w przypadku obsługiwania
sąsiednich
nieruchomości
ustawienie zbiorczych pojemników jednak
odległość od nieruchomości do tego pojemnika nie moŜe być większa niŜ 150 m.
7) Wymagania w zakresie zawierania umów:
a) przedsiębiorca prowadzący działalność
na podstawie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości nie moŜe odmówić zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z właścicielem nieruchomości połoŜonej w obszarze wykonywanej
działalności z uwzględnieniem przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa miejscowego
wydanych na podstawie tej ustawy, czyli
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opatowiec,
b) w treści umowy musi być zawarta informacja o posiadaniu przez przedsiębiorcę
wykonującego usługi wymaganego zezwolenia z przywołaniem organu, który
wydał zezwolenie, jego znaku, daty wydania i okresu waŜności, chyba Ŝe zezwolenie takie nie jest wymagane,
c) w przypadku podjęcia przez Radę Gminy
w Opatowcu uchwały w trybie art. 6 ust.
2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określającej górne
stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, opłaty pobierane przez przedsiębiorcę, nie mogą
przekroczyć stawek opłat wynikających z
tej uchwały,
d) przedsiębiorca wykonujący usługi ma
obowiązek wystawiania rachunku a na
Ŝądanie właściciela nieruchomości, wystawiania faktur VAT za usuwanie odpadów z wyszczególnieniem rodzaju i ilości
usuniętych odpadów komunalnych.
8) Pozostałe obowiązki przedsiębiorcy przy
prowadzeniu działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości:
a) zatrudnienie odpowiedniej do zakresu
działalności liczby przeszkolonych pracowników wykonujących czynności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
b) zatrudnienie co najmniej jednego pracownika nadzoru znającego przepisy z
zakresu gospodarki odpadami, posiadającego właściwą wiedzę i kwalifikacje w
zakresie gospodarowania odpadami,
ochrony sanitarnej i ochrony środowiska
(obowiązki takiego pracownika moŜe
pełnić właściciel firmy),
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c) zapewnienie gotowości zawarcia umowy
odbioru odpadów komunalnych z kaŜdej
nieruchomości połoŜonej na obszarze
wykonywanej działalności,
d) zapewnienie odbioru odpadów komunalnych z obsługiwanej na podstawie umowy
nieruchomości z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie Opatowiec.
e) zapewnienie odbioru wielkogabarytowych odpadów komunalnych w czasie
nie dłuŜszym niŜ 3 dni robocze od daty
zgłoszenia,
f) przekazanie, za pomocą karty przekazania odpadów, odebranych z nieruchomości odpadów komunalnych do miejsc
ich odzysku lub unieszkodliwiania,
g) posiadanie aktualnego zezwolenia na
transport odpadów wydanego przez starostę na podstawie przepisów ustawy o
odpadach,
h) prowadzenie ilościowej i jakościowej
ewidencji odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy o odpadach,
i) sporządzanie i przekazywanie Wójtowi
Gminy Opatowiec, zgodnie z art. 9a ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie do 15 dnia po upływie
kaŜdego miesiąca, wykazu właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy na odbieranie
odpadów komunalnych, oraz wykazu
właścicieli nieruchomości, z którymi w
poprzednim miesiącu umowy uległy
rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres
właściciela nieruchomości a takŜe adres
nieruchomości,
j) sporządzanie i przekazywanie Wójtowi
Gminy Opatowiec, zgodnie z art. 9a ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, w terminie do końca pierwszego
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy
informacji mówiącej o:
- masie
poszczególnych
rodzajów
odebranych odpadów komunalnych
z terenu gminy Opatowiec,
- sposobach zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych
odpadów komunalnych,
- masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych
na składowisku odpadów,
- masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów i
sposobów lub sposobu ich zagospodarowania.

Dziennik Urzędowy
Województwa Świętokrzyskiego Nr 444

k) przekazywanie Wójtowi Gminy Opatowiec informacji, o wykonywanej dezynfekcji pojemników do gromadzenia odpadów, do końca pierwszego kwartału za
poprzedni rok kalendarzowy,
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l)

obowiązkowe posiadanie zezwolenia na
transport oraz zbieranie odpadów wydanego przez starostę na podstawie art. 28
ust. 1 ustawy z dnia 27.04.01r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.).
Załącznik Nr 2

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Opatowiec
1) Wymagania dotyczące pojazdów:
a) pojazdy słuŜące do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych muszą spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne
pojazdów, w szczególności przepisach
ustawy prawo o ruchu drogowym,
b) pojazdy asenizacyjne powinny być wyposaŜone w szczelną instalację, szczelny
zbiornik oraz w sprawny układ sterowania systemu napełniającego i opróŜniającego zbiornik,
c) pojazdy asenizacyjne powinny być dodatkowo wyposaŜone w:
- pływakowy
zawór
regulacyjny
umieszczony w najwyŜszym punkcie
zbiornika dla zabezpieczenia przed
przepływem nieczystości ze zbiornika
do układu ssącego;
- odstojnik, w celu niedopuszczenia do
zalania pompy próŜniowej;
- zawór czterodroŜny, który moŜe stanowić jedną całość z odstojnikiem, za
pomocą którego uzyskuje się ssanie
lub tłoczenie powietrza do zbiornika;
- zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w zbiorniku;
- zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpieczenia wypływu powietrza ze
zbiornika w przypadku, gdy pompa
próŜniowa zostanie wyłączona;
- zawór dolnego ssania, za pomocą
którego odbywa się opróŜnianie
zbiornika, zakończony łącznikiem do
mocowania węŜa;
- zestaw węŜy ssawnych, z których co
najmniej jeden posiada kosz ssawny;
- manowakuometr;
- wskaźnik płynu ze skalą słuŜący do
określenia ilości pobranych ścieków;
- komplet węŜy elastycznych z łącznikami;
- zbiornik,

d) pojazdy słuŜące do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych muszą być oznakowane nazwą (firmy) przedsiębiorcy w
sposób trwały i widoczny,
e) pojazdy do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
płynnych muszą być czyste,
f) na wyposaŜeniu pojazdów musi znajdować się podręczny sprzęt do likwidacji
ewentualnych rozlewów, które mogą się
pojawić podczas opróŜniania bezodpływowych zbiorników lub transportu ścieków.
2) Wymagania dotyczące bazy transportowej:
a) przedsiębiorca prowadzący działalność w
zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
płynnych musi posiadać bazę transportową na terenie, do którego posiada tytuł
prawny,
b) teren bazy musi być ogrodzony w sposób uniemoŜliwiający dostanie się osób
postronnych oraz zwierząt,
c) miejsca postojowe pojazdów muszą
znajdować się na powierzchni utwardzonej w taki sposób aby ewentualne wycieki olejów, smarów, benzyny lub innych zanieczyszczeń nie przedostawały
się do gruntu,
d) na terenie bazy przedsiębiorca ma obowiązek posiadania zapasu sorbentów do
likwidacji ewentualnych wycieków.
3) Wymagane zabiegi sanitarne i porządkowe
związane ze świadczonymi usługami:
a) po dokonaniu opróŜnienia zbiornika w
pojazdach asenizacyjnych część spustowa zbiornika powinna być odkaŜona,
b) w przypadku pojawienia się jakichkolwiek
wycieków z pojazdu naleŜy zlikwidować
wszelkie powstałe zanieczyszczenia.
4) Miejsca przekazywania nieczystości płynnych:
przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych ma
obowiązek przekazywania ścieków do stacji
zlewnych lub oczyszczalni ścieków które po-
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siadają aktualne pozwolenie wodnoprawne
(wydane na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r.
Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.) na przyjmowanie ścieków (wydane przez starostę lub
wojewodę).
5. Wymagania w zakresie zawierania umów:
a) przedsiębiorca prowadzący działalność
na podstawie zezwolenia na opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości płynnych nie moŜe odmówić zawarcia umowy usuwania nieczystości ciekłych z właścicielem nieruchomości połoŜonej w obszarze wykonywanej działalności z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przepisów prawa miejscowego
wydanych na podstawie tej ustawy, czyli
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Opatowiec
b) w treści umowy musi być zawarta informacja o posiadaniu przez przedsiębiorcę
wykonującego usługi wymaganego zezwolenia z przywołaniem organu który
wydał zezwolenie, jego znaku, daty wydania i okresu waŜności, chyba Ŝe zezwolenie takie nie jest wymagane,
c) w przypadku podjęcia przez Radę Gminy
w Opatowcu uchwały w trybie art. 6 ust. 2
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określającej górne stawki
opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi, opłaty pobierane
przez przedsiębiorcę, nie mogą przekroczyć stawek opłat wynikających z tej
uchwały,
d) przedsiębiorca wykonujący usługi ma
obowiązek wystawiania rachunku, a na
Ŝądanie właściciela nieruchomości wystawiania faktur VAT za usuwanie nieczystości, w której zostanie określona
ilość usuniętych nieczystości ciekłych.
6) Pozostałe obowiązki przy prowadzeniu działalności w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości
płynnych:
a) zatrudnienie odpowiedniej do zakresu
działalności liczby przeszkolonych pracowników wykonujących opróŜnianie
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b)

c)

d)

e)
f)
g)

h)

i)

zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych,
zatrudnienie co najmniej jednego pracownika nadzoru znającego przepisy z
zakresu gospodarki ściekami (obowiązki
takiego pracownika moŜe pełnić właściciel firmy),
zapewnienie gotowości zawarcia umowy
odbioru ścieków z bezodpływowych zbiorników z kaŜdej nieruchomości połoŜonej
na obszarze wykonywanej działalności,
zapewnienie odbioru ścieków zgodnie z
harmonogramem określonym w umowie
lub w czasie nie dłuŜszym niŜ 2 dni od
zgłoszenia,
przekazanie za pomocą karty przekazania
do stacji zlewnej transportowanych ścieków,
prowadzenie ilościowej i jakościowej ewidencji odbieranych nieczystości płynnych,
sporządzanie i przekazywanie Wójtowi
Gminy Opatowiec, zgodnie z art. 9a ust. 1
ustawy z dnia 13 września 1996r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w terminie do 15 dnia po upływie
kaŜdego miesiąca wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim
miesiącu zawarł umowy na opróŜnianie
zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera
imię i nazwisko lub nazwę oraz adres
właściciela nieruchomości oraz adres
nieruchomości,
przekazanie (po upływie kaŜdego miesiąca) Wójtowi Gminy Opatowiec informacji
zawierającej wykaz posesji, z których w
danym miesiącu zostały usunięte nieczystości płynne,
sporządzanie i przekazywanie Wójtowi
Gminy Opatowiec, zgodnie z art. 9a ust. 2
ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach, informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych usuniętych z obszaru
gminy Opatowiec w terminie do końca
pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy.
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Prenumerata roczna Dziennika Urzędowego Województwa Świętokrzyskiego wynosi 2.900,00 zł.
Nr konta Bank Pekao S.A. O/Kielce, Nr 47124044161111000049541542
Dziennik w Internecie – http://www.kielce.uw.gov.pl/dziennik.htm
Zbiory Dzienników Urzędowych wraz ze skorowidzami wyłoŜone są do powszechnego wglądu w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego
w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, pok. 350 w godzinach pracy Urzędu
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