
  

        
   Załącznik nr 1 do  

Uchwały  Nr XXXI/277/2009 
Rady Gminy Grybów 

              z dnia 27 listopada 2009 roku 
 

 

 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ 

O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD 

WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W GMINIE GRYBÓW. 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali, powinien 

spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać możliwość dalszej realizacji, co najmniej na obszarze aktualnie 

obsługiwanym, systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w 

Planie gospodarki odpadami dla Gminy Grybów oraz w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Grybów. 

2. Posiadać na terenie powiatu nowosądeckiego, gorlickiego lub Nowego Sącza 

bazę transportową i teren magazynowy (tytuł prawny, odpowiednie 

przeznaczenie terenu pod prowadzenie działalności w zakresie gospodarki 

odpadami). Baza oraz teren magazynowy powinien być utwardzony, wody 

opadowe ujęte w systemy kanalizacyjne zakończone seperatorem. Na terenie 

bazy powinna się znajdować myjnia do mycia i dezynfekcji pojazdów i 

pojemników na odpady lub przedsiębiorca posiada umowę  na usługi mycia i 

dezynfekcji pojazdów i pojemników na odpady z innym przedsiębiorcą 

posiadającym myjnię. 

3. Do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości  służą pojemniki lub worki 

o pojemności od 110 do 10000 litrów. Pojemniki muszą spełniać wymagania 

polskich norm, w szczególności powinny być przystosowane do 

mechanicznego rozładunku, nie korodujące, o szczelnym zamknięciu, 

pojemniki powyżej 5000 litrów mogą nie posiadać szczelnego zamknięcia, 

pojemniki lub worki do zbierania odpadów opakowaniowych powinny spełniać 

wymagania określone w Rozporządzeniu ministra Gospodarki i Pracy z dnia 

25 października 2005r w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z 

odpadami opakowaniowymi (Dz.U. nr 219 poz. 1858) 



  

4. Posiadać co najmniej: 

     -jeden pojazd przystosowany do odbioru odpadów z pojemników na odpady   

      wyposażony w płytę zgniatającą, 

     -jeden pojazd przystosowany do przewozu kontenerów KP-7, 

     -jeden pojazd do odbioru odpadów zbieranych selektywnie w workach. 

5. Pojazdy samochodowe  muszą  posiadać aktualne badanie techniczne oraz 

powinny posiadać oznakowanie firmowe. 

6. Przedstawić projekt harmonogramu odbioru poszczególnych rodzajów 

odpadów komunalnych uwzględniając częstotliwość odbioru poszczególnych 

rodzajów odpadów komunalnych określonych w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminie Grybów oraz projekt ulotki 

informacyjnej dotyczącej selektywnego gromadzenia odpadów (tzw. 

segregacji „u źródła”) 

7. Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający 

zorganizowanie i uruchomienie, w terminie 6 miesięcy od dnia podania do 

publicznej wiadomości niniejszych wymagań, lokalnych/mobilnych punktów 

odbioru selektywnego odpadów. 

8. Dostarczyć właścicielom nieruchomości oraz najemcom/właścicielom lokali w 

terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości niniejszych 

wymagań określone Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Grybów pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów, 

harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz ulotkę dotyczącą 

selektywnego gromadzenia odpadów. 

9. Przedsiębiorca musi posiadać możliwość prowadzenia ewidencji 

przekazanych mu odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego 

poziomu selekcji i naliczanie zniżek w opłatach. 

10. Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego 

przetworzenia lub unieszkodliwienia przez instalacje, urządzenia i obiekty 

wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami. 

11. Jedynym możliwym miejscem unieszkodliwiania odpadów  nie nadających się 

do dalszego zagospodarowania, wcześniej poddanych segregacji jest gminne 

składowisko odpadów komunalnych w Białej Niżnej. 

12. W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Gminnym planie 

gospodarki odpadami nie zapewniają możliwości odbioru i przetworzenia lub 

unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, 



  

przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane 

umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami 

posiadającymi takie możliwości i posiadających wymagane prawem 

zezwolenia wymienionymi w powiatowym lub wojewódzkim planie gospodarki 

odpadami. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów 

niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów 

budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu 

odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, 

tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań 

wielomateriałowych. 

13. Posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu 

umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i 

recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie 

realizowana w stopniu wystarczającym. 

14. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów. 

 


