ZARZĄDZENIE NR 40/2006/IV
Prezydenta Miasta Pabianic
z dnia 13 kwietnia 2006 roku
w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na
odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów
komunalnych
oraz
uzyskanie
zezwolenia
na
opróżnianie
zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie Gminy Miejskiej
Pabianice
Na podstawie art. 7 ust. 1, 3, 3a, 5, 6, oraz art. 8, 8a, 8b, 9, 9a, 10 ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach/Dz. U. z 1996 r. Nr
132, poz. 622 zmiany:z 1997 r. Nr 60, poz. 369, Nr 121, poz. 770; z 2000 r. Nr 22, poz.
272; z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 113, poz. 984; z 2003 r.
Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808; z 2005 r. Nr 85, poz. 729, Nr
175, poz. 1458/ oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku
/Dz. U. z 2006 roku Nr 5 poz. 33/ w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań
jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE :

§ 1. Ustalam wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych
lub zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
płynnych na terenie Gminy Miejskiej Pabianice określone w załączniku Nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Ustalam wzory wniosków i dokumentów obowiązujących w procedurach
ubiegania się przedsiębiorców o wydanie zezwolenia stanowiące załączniki Nr 2 i 3 do
niniejszego zarządzenia.
§ 3. Zezwolenie,o którym mowa w zarządzeniu mogą otrzymać podmioty
gospodarcze prowadzące działalność w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 roku
,/Prawo Działalności Gospodarczej./Dz.U. 101 poz.1178 z 2000 r./ wraz z późniejszymi
zmianami, w zakresie obejmującym odbieranie odpadów komunalnych stałych lub
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych.

§ 4 Uzyskanie zezwolenia,o którym mowa w zarządzeniu nie dotyczy gminnych
jednostek organizacyjnych prowadzących taką działalność na obszarze własnej gminy pod
warunkiem,że spełniają one wymagania stawiane przy udzielaniu takich zezwoleń.
§ 5 O ile w zarządzeniu jest mowa o :
1.
właścicielach
nieruchomości
–
należy
przez
to
rozumieć
właścicieli,użytkowników wieczystych,jednostki organizacyjne,osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub zarządzaniu, także inne podmioty władające
nieruchomościami
2. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 roku o
utrzymaniu porządku i czystości w gminach/Dz.U.z 1996 r. Nr 132, poz.622 /wraz
z późniejszymi zmianami/
3. regulaminie - należy przez to rozumieć Regulamin utrzymania porządku i
czystości w Gminie Miejskiej Pabianice
4. zezwoleniu – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną Prezydenta
Miasta Pabianic zezwalającą podmiotowi gospodarczemu na prowadzenie na
terenie Gminy Pabianice działalności w zakresie odbierania od właścicieli
nieruchomości odpadów komunalnych stałych lub opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych po spełnieniu przez niego
ustalonych warunków i wymagań
5. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot gospodarczy ubiegający się
o wydanie zezwolenia i realizujący usługi na jego podstawie
§ 6 Przedsiębiorca jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Prezydenta
Miasta Pabianic o wszelkich zmianach danych określonych w zezwoleniu i mających
wpływ na jego funkcjonowanie.
§ 7 Wydanie zezwolenia,odmowa wydania zezwolenia,cofnięcie zezwolenia,zmiana
warunków zezwolenia następuje w drodze decyzji Prezydenta Miasta Pabianic.
§ 8 Odmowa wydania zezwolenia może nastąpić ,jeżeli zamierzony sposób
gospodarowania odpadami komunalnymi lub nieczystościami płynnymi :
1. jest niezgodny z wymaganiami ustawy lub przepisami odrębnymi
2. może spowodować zagrożenie życia , zdrowia lub środowiska
3. jest niezgodny z Gminnym Planem Gospodarki Opadami,lub Regulaminem
4.bądź przedsiębiorca ma zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie
społeczne lub zdrowotne

§ 9 Cofnięcie zezwolenia może nastąpić gdy przedsiębiorca :
1. nie wypełnia postanowień udzielonego zezwolenia
2. narusza postanowienia obowiązujących w Gminie Pabianice dokumentów z
zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i utrzymania porządku i czystości
3.nie spełnia wymogów zawartych w złożonych oświadczeniach dołączonych do
wniosku o udzielenie zezwolenia.
bądź firma,którą reprezentuje przedsiębiorca znajdzie się w stanie likwidacji lub upadłości
§10 Zmiana warunków zezwolenia w trakcie jego obowiązywania,bądź nałożenie na
przedsiębiorcę dodatkowych warunków może nastąpić w przypadku:
1. gdy wymagać tego będą względy ochrony środowiska i gospodarki odpadami w
Gminie
2. nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa
3. gdy przyczyny zmian wynikać będą z uwarunkowań,których nie można było
przewidzieć w chwili wydawania zezwolenia
§11 Do merytorycznego nadzoru nad realizacją postanowień zarządzenia zobowiązuję
Wydział Inżynierii Miasta i Ochrony Środowiska
§12 Traci moc zarządzenie nr 39/2003/IV/ Prezydenta Miasta Pabianic z dnia
24.04.2003 roku w sprawie warunków udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości płynnych na terenie Gminy Miejskiej
Pabianice

§ 13 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem13 kwietnia 2006 roku.

