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UCHWAŁA NR XLIII/232/2010
RADY GMINY PRZYTOCZNA

z dnia 15 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz wywozu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przytoczna 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 
poz. 1591 z późn. zm), art. 7 ust. 3 lit. a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra środowiska 
z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości: 

1. W zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania przedsiębiorca winien 
posiadać: 

1)potencjał finansowy, kadrowy i techniczny zapewniający ciągły odbiór wszystkich zebranych odpadów 
przez właścicieli nieruchomości; 

2)możliwości techniczne i organizacyjne umożliwiające zorganizowanie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów poprzez między innymi wyposażenie nieruchomości, z których przedsiębiorca odbierać będzie 
nie segregowane odpady komunalne w urządzenia (pojemniki lub worki) służące do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

3)sprzęt specjalistyczny, którego posiadanie należy udokumentować poprzez dołączenie do wniosku jego 
opisu z podaniem rodzajów i ilości; 

4)pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport 
i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 
w szczególności: 

a) w przypadku transportu niesegregowanych odpadów komunalnych - pojazdy bezpylne, 

b) w przypadku transportu odpadów budowlanych, wielkogabarytowych i odpadów z pielęgnacji 
terenów zielonych - pojazdy przystosowane do przewozu kontenerów lub szczelne samochody 
ciężarowe, 

c) sprawne technicznie, 

d) oznakowane w sposób trwały umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, poprzez podanie 
nazwy, adresu oraz numeru telefonu przedsiębiorstwa wywozowego; 

5)pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, spełniające wymagania zawarte w regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przytoczna, w szczególności: 

a) pojemniki do zbiórki odpadów winny być oznaczone nazwą przedsiębiorstwa wywozowego, 

b) pojemniki do zbierania odpadów winny uniemożliwiać wydostawanie się z nich odpadów pod 
wpływem wiatru, deszczu i innych czynników zewnętrznych, 

c) przedsiębiorca winien dysponować taką ilością i różnorodnością pojemników, która zapewni 
usługobiorcom możliwość zakupu lub dzierżawy odpowiednich pojemników, dostosowanych do ilości 
wytwarzanych odpadów i częstotliwości ich wywozu, 

d) przedsiębiorca odbierający odpady budowlane i przestrzenne winien posiadać kontenery, których 
wielkość powinna być zróżnicowana i odpowiednia do zapotrzebowania zamawiającego; 
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6)bazę transportową spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, 
sanitarne i ochrony środowiska, wyposażoną między innymi w miejsca parkingowe, punkty napraw, 
miejsca do mycia pojazdów i pojemników lub w przypadku nie posiadania bazy transportowej 
wyposażonej w odpowiednie urządzenia, zobowiązany jest udokumentować prawo korzystania z takich 
urządzeń należących do innych przedsiębiorców. 

2. W zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przedsiębiorca winien 
dodatkowo spełniać następujące warunki: 

1)ubiegający się o zezwolenie winien zorganizować system selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości, 
z których odbierać będzie niesegregowane odpady komunalne; 

2)odpadów zebranych selektywnie przez właścicieli nieruchomości przedsiębiorca nie może mieszać 
z innymi odpadami; 

3)jeśli przedsiębiorca zamierza przed przekazaniem odpadów komunalnych do miejsca odzysku lub 
unieszkodliwiania prowadzić w instalacjach ich sortowanie lub kompostowanie winien posiadać do tych 
instalacji tytuł prawny i stosowne zezwolenia na prowadzenie takiej działalności; 

4)przedsiębiorca winien utrzymywać pojazdy i urządzenia służące do świadczenia usług w należytym 
stanie sanitarnym i porządkowym. W przypadku zanieczyszczenia przez przedsiębiorcę miejsc 
załadunku i trasy przejazdu odpadów zobowiązany jest on do ich uprzątnięcia; 

5)przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia przejrzystego systemu ewidencji i rozliczeń 
świadczonych usług; 

6)wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości winien spełniać odpowiednio wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 13 
wrześni 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 z późniejszymi zmianami). 

3. Jako miejsce składowania oraz odzysku odpadów, wskazuje się Międzygminne Składowisko 
Odpadów w Mnichach, zarządzane przez ZUO Clean City. 

§ 2. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca obiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych: 

1. W zakresie wyposażenia technicznego nie zbędnego do realizacji zadania przedsiębiorca winien 
posiadać: 

1)potencjał finansowy, kadrowy i techniczny zapewniający ciągły odbiór nieczystości ciekłych 
zgromadzonych przez właścicieli nieruchomości w zbiornikach bezodpływowych; 

2)sprzęt specjalistyczny, którego posiadanie należy udokumentować poprzez dołączenie do wniosku jego 
opisu z podaniem rodzajów i ilości; 

3)pojazdy do prowadzenia działalności winny spełniać wymogi zawarte w § 2 rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 193, poz. 1617) oraz winny być: 

a) utrzymane w należytym stanie sanitarnym i porządkowym oraz codziennie po zakończeniu 
wykonywania usług myte i odkażane, 

b) oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi, poprzez podanie nazwy 
przedsiębiorstwa wywozowego; 

4)bazę transportową spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, 
sanitarne i ochrony środowiska, wyposażoną między innymi w miejsca parkingowe, punkty napraw, 
miejsca do mycia pojazdów i pojemników lub w przypadku nie posiadania bazy transportowej 
wyposażonej w odpowiednie urządzenia, zobowiązany jest udokumentować prawo korzystania z takich 
urządzeń należących do innych przedsiębiorców. 

2. W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorca 
powinien dodatkowo spełniać następujące warunki: 
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1)miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu 
Gminy Przytoczna jest oczyszczalnia ścieków w Przytocznej. W przypadku ubiegania się o zezwolenie 
na wywóz nieczystości ciekłych należy przedstawić umowę dotyczącą gotowości odbioru; 

2)przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia przejrzystego systemu ewidencji i rozliczeń 
świadczonych usług; 

3)wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych winien spełniać odpowiednio wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
z późniejszymi zmianami). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przytoczna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Jerzy Barski
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Uzasadnienie

W związku ze zmianami zapisów zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 
Nr 05 poz. 236 z późn. zm.) Rada Gminy określa w formie uchwały wymagania jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem 
odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych.  Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały 
jest zasadne. 


