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B/6/2011
Decyzja o zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn.
ZK. 6233.2.2011
17.06.2011r.
Burmistrz Miasta
Firma Handlowo-Usługowa KUBA Zbigniew Olenkowicz, ul. Wojska Polskiego 5,
1-400 Kętrzyn
3/2011
Urząd Miasta w Kętrzynie, insp. d/s ochrony środowiska pok. 303, tel. 0-89 752-0594
-

zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych
Zezwolono Firmie Handlowo – Usługowej „KUBA” Zbigniew Olenkowicz, ul. Wojska
Polskiego 5, 11 – 400 Kętrzyn na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn według niŜej podanych warunków:
I.
Stosowanie przepisów:
Przy świadczeniu usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych przedsiębiorca powinien przestrzegać w pełnym zakresie wymagań określonych w:
1. Uchwale Nr LXIV/334/10 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 25 marca 2010r. w sprawie
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i
transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Warm – Maz. z 2010r. Nr 61 poz. 991).
2. Uchwale Nr LV/294/09 Rady Miejskiej w Kętrzynie z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Kętrzyn (Dz.Urz.Woj. Warm – Maz. z 2000r. Nr 198 poz. 2794).
3. Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62 poz. 628 z późn.
zm.).
4. Ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.).
II.
Termin podjęcia działalności: od dnia 01.07.2011r. do 01 lipca 2021r.
III.
Wymagania w zakresie jakości usług objętych zezwoleniem:
1. Odbieranie wszystkich rodzajów odpadów wskazanych we wniosku:
kod
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Nazwa
Papier i tektura
Szkło
ZuŜyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niŜ wymienione w 20 01
21, 20 01 23 i 20 01 35
Tworzywa sztuczne
Gleba i ziemia, w tym kamienie
Inne odpady nie ulegające biodegradacji
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Odpady z targowisk
Odpady z czyszczenia ulic i placów
Odpady ze studzienek kanalizacyjnych
Odpady wielkogabarytowe
Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach
Opakowania z papieru i tektury
Opakowania z tworzyw sztucznych
Opakowania z drewna
Opakowania z metali
Opakowania wielomateriałowe
Opakowania ze szkła
Opakowania z tekstyliów
Odpady betonu oraz gruzu betonowego z rozbiórek i remontów
Gruz ceglany

2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miejskiej Kętrzyn wykonywane będzie na podstawie zawartych umów z dysponentem danej
nieruchomości.
3. Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów, z wykorzystaniem odpowiednio przystosowanych pojemników, oraz ewidencję zebranych odpadów.
4. Odpady odbierane będą sprzętem specjalistycznym przeznaczonym do tego rodzaju
działalności, sprawnym technicznie i posiadającym aktualne badania techniczne.
5. Dostarczanie odpadów komunalnych na składowiska odpadów zgodnie ze wskazaniami
aktualnie obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami Dla Województwa Warmińsko –
Mazurskiego oraz funkcjonujących na podstawie właściwych przepisów prawa.
IV.
Inne wymagania szczegółowe wynikające z odrębnych przepisów, w tym
wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywanych usług,
ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji
działalności objętej wnioskiem:
1. Nie powodowania:
a) zagroŜenia dla Ŝycia i zdrowia ludzi,
b) zanieczyszczania miejsc odbierania odpadów i tras wywozu,

c) zanieczyszczania środowiska.
2. Prowadzenie ewidencji związanej z świadczeniem usług oraz przekazywanie sprawozdań Burmistrzowi, w szczególności o:
a) rodzaju i ilości odebranych odpadów komunalnych,
b) sposobie postępowania z poszczególnymi rodzajami odpadów komunalnych,
c) ilości odpadów ulegających biodegradacji składowanych na składowisku
d) sposobie realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji,
e) miejscach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
3. Niezwłoczne zgłaszanie Burmistrzowi wszelkich zmian w danych określonych w zezwoleniu.
4. Spełniania innych, nie wymienionych w niniejszej decyzji wymagań określonych w odrębnych przepisach prawa.
5. W przypadku gdy prowadzona działalność będzie niezgodna z w/w warunkami, zezwolenie moŜe zostać cofnięte bez odszkodowania.
6. Po zakończeniu działalności sprzęt podlega myciu i dezynfekcji.

* Niepotrzebne skreślić.

