
                                              O G Ł O S Z E N I E  
                                       WÓJTA GMINY REWAL  
                                       z dnia 07 września 2006 roku  
 
     w sprawie podania do publicznej wiadomości wymogów dla przedsiębiorcy.  
 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) podaje się do publicznej 
wiadomości wymagania dla ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Rewal zawarte w zarządzeniu Nr 20/06 
Wójta Gminy Rewal z dnia 06 września 2006 roku. 

 
§ 1. Określa się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w Gminie Rewal.  
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz najemców lokali powinien:  
1) Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny, który zapewnia możliwość 

realizacji gospodarowania odpadami w sposób określony w Gminnym 
Regulaminie utrzymania porządku i czystości.  

2) Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający 
zorganizowanie i uruchomienie odbioru i przewozu odpadów do 
wyznaczonych punktów odbioru odpadów komunalnych.  

3) Dostarczyć właścicielom nieruchomości oraz najemcom lokali określone w 
Regulaminie urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów.  

4) Posiadać sprzęt informatyczny od ewidencjonowania przekazanych odpadów 
zebranych selektywnie w celu zastosowania zniżek w opłatach . W przypadku 
gdy ogólnodostępne urządzenia i obiekty nie zapewniają możliwości odbioru i 
przetwarzania lub unieszkodliwiania wyselekcjonowanych odpadów, 
przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane 
umowy z instytucjami posiadającymi takie możliwości.  

5) Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego 
przetwarzania lub unieszkodliwiania.  

6) Dostarczyć w terminie do 31.12. każdego roku szczegółową kalkulację 
kosztów funkcjonowania systemu stanowiącą w przyszłości podstawę do 
uchwalenia przez Radę Gminy górnych stawek opłat.  

7) Przekazywać w terminach i na zasadach zawartych w zapisach art. 9a ust. 1 
cytowanej na wstępie ustawy wykazy właścicieli nieruchomości, z którymi w 
poprzednim miesiącu zawarte, bądź rozwiązane zostały umowy na odbieranie 
odpadów.  

 
2. Przedsiębiorca powinien posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.  
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty tj. w prasie lokalnej „Strefa Słońca” BIP, na 
tablicach i słupach ogłoszeniowych.  

 
                                                                                   Wójt Gminy Rewal  
                                                                           Konstanty Tomasz Oświęcimski 


