
UCHWAŁA Nr XXXII/173/2009 

Rady Gminy RozdraŜew 

z dnia 30 października 2009 r. 

 
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 
 

Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm/ oraz 
art. 7ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach / Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późń. zm. / Rada Gminy  
w RozdraŜewie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 
RozdraŜew, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały. 

 
§ 2 

 
Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 
Gminy RozdraŜew, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały. 
 

§ 3 
 
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy RozdraŜew. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega ogłoszeniu 
na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu i na stronie internetowej. 
 
 
 Przewodniczący Rady Gminy  
 mgr Renata Zych - Kordus 
 

 



U z a s a d n i e n i e 
 
 
W związku z zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej                     
w województwie (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw 
Dz.U.09.92.753) z dniem 1 lipca 2009 r. wymagania, jakie powinni spełniać 
przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 
związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy RozdraŜew – określa Rada Gminy  
w formie uchwały. 
 Mając na uwadze powyŜsze podjęcie uchwały jest zasadne. 

 
   Wójt Gminy   

   mgr Mariusz Dymarski 



           Załącznik Nr 1do Uchwały  
Nr  XXXII/173/2009  Rady Gminy RozdraŜew 
z dnia 30 października 2009r. 

 
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  
na terenie Gminy RozdraŜew. 

§ 1 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 
RozdraŜew działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zobowiązany jest: 
1) dysponować kontenerami, pojemnikami, workami i innymi urządzeniami 

przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych: 
a) spełniającymi wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości  

i porządku w Gminie RozdraŜew, określonym uchwałą nr XXV/128/2006 Rady 
Gminy RozdraŜew z dnia 28 kwietnia 2006 r., 

b) dostosowanymi do zbierania odpadów w sposób selektywny, gromadzenia 
odpadów wielkogabarytowych, gromadzenia zuŜytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego, gromadzenia odpadów z remontów; 

2) zapewnić właścicielowi nieruchomości, z którym podpisał umowę na odbiór odpadów 
komunalnych: pojemniki, kontenery lub worki z tworzywa sztucznego na odpady  
w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą  
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy RozdraŜew; 

3) trwale oznakowywać dostarczane pojemniki, kontenery i worki, przez wskazanie 
minimum nazwy i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

4) zapewnić moŜliwość mycia i dezynfekcji pojemników na indywidualne zlecenie 
właściciela nieruchomości zgodnie z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie 
pojemnika lub kontenera w czystości; 

5) prowadzić stałą konserwację, naprawy pojemników i kontenerów w celu zapewnienia 
ich przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych; 

6) pobierać opłaty nieprzekraczające stawek opłat wynikających z uchwały Rady Gminy 
RozdraŜew, podjętej w trybie art. 6 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach określającej górne stawki opłat ponoszonych przez właściciel 
nieruchomości za usługę, w przypadku podjęcia przez Radę takiej uchwały. 

2. Pojemniki i kontenery oferowane przez Przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości,  
z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych (niesegregowanych lub 
selektywnie zbieranych) powinny spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm 
lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta (zgodnie z ustawą z dnia 
30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2087 z 
późn. zm.). 

§ 2 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 
RozdraŜew działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości powinien dysponować pojazdami słuŜącymi do odbierania odpadów 
komunalnych od właściciel nieruchomości: zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu, 
posiadającymi aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu 
stosownie do wymagań przepisów o ruchu drogowym, które dodatkowo: 
1) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd, 
2) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zwierać 

informację o przedsiębiorcy – nazwę, adres i telefon, 



3) powinny być wyposaŜone w sprzęt umoŜliwiający sprzątanie miejsc odbioru 
odpadów  
w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru 
odpadów, 

4) powinny być przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych  
i odpadów segregowanych, w tym wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz 
biodegradowalnych. 

2. Konstrukcja i zabudowa pojazdów powinna wykluczać moŜliwość zanieczyszczenia 
środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane wysypywanie, bądź rozwiewanie 
przewoŜonych odpadów, a takŜe roznoszenia przykrych woni (odorów).  

3. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów musi zapewnić 
ciągłość i nieprzerywalność usług odbioru odpadów komunalnych (niesegregowanych  
i zbieranych selektywnie) od właścicieli nieruchomości. 

4. Pojazdy powinny zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób 
zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

§ 3 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 
RozdraŜew działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zobowiązany jest dysponować urządzoną i zorganizowaną bazą 
transportową, umoŜliwiającą: 
1) garaŜowanie pojazdów wykorzystywanych do odbierania odpadów komunalnych, 
2) magazynowanie pojemników kontenerów i innych urządzeń przeznaczonych do 

zbierania odpadów komunalnych, 
3) utrzymanie w naleŜytym stanie sanitarnym pojazdów, pojemników, kontenerów  

i innych urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 
2. W przypadku braku moŜliwości spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1, we 

własnym zakresie, przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
na terenie Gminy RozdraŜew działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do posiadania podpisanej umowy w tym 
zakresie, z innym podmiotem, potwierdzającej spełnienie wymagań. 

 
§ 4 

1. Do czasu zakończenia realizacji zakładu zagospodarowania odpadów z udziałem Gminy 
RozdraŜew, przedsiębiorca starający się o uzyskanie zezwolenia zobowiązany jest 
wskazać składowisko odpadów, na które dostarczał będzie odpady. MoŜe to być 
składowisko własne lub udostępnione przedsiębiorcy przez inny podmiot 

2. Przedsiębiorca starający się o świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu 
odpadów zobowiązuje się do odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych 
gromadzonych selektywnie. Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość ich 
przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku  
i unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach.  

3. W przypadku segregacji odpadów, przedsiębiorca winien wskazać miejsca sortowania. 
Miejsce to powinno spełniać obowiązujące normy dla ich lokalizacji, w tym: teren bazy 
musi być ogrodzony w sposób uniemoŜliwiający dostanie się osób postronnych oraz 
zwierząt, miejsca postojowe pojazdów muszą znajdować się na powierzchni utwardzonej 
w taki sposób aby ewentualne wycieki olejów, smarów, benzyny lub innych 
zanieczyszczeń nie przedostawały się do gruntu. 

 
 
 
 



 
§ 5 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 
RozdraŜew działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości winien potwierdzić spełnienie wymagań określonych w niniejszej uchwale 
odpowiednimi dokumentami. 
 
      
  Przewodniczący Rady Gminy  
   mgr Renata Zych - Kordus 
 



                                                                                    Załącznik Nr 2 do Uchwały  
             Nr  XXXII/173/2009 Rady Gminy  
             RozdraŜew z dnia 30 października 2009r. 

 
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy RozdraŜew. 

§ 1 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 
RozdraŜew działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania prawa do dysponowania pojazdami 
asenizacyjnymi zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu, posiadającymi aktualne 
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu stosownie do wymagań 
przepisów  
o ruchu drogowym oraz w przepisach szczególnych dla tego typu pojazdów, które 
dodatkowo: 
1) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd, 
2) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zwierać 

informację o przedsiębiorcy – nazwę, adres i telefon, 
3) powinny być wyposaŜone w sprzęt umoŜliwiający sprzątanie miejsc odbioru 

nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania 
czynności opróŜniania zbiorników bezodpływowych. 

2. Konstrukcja i zabudowa pojazdów nie powinna powodować zanieczyszczenia 
środowiska poprzez samoistny, niekontrolowany wypływ nieczystości ciekłych. 

3. Pojazdy powinny zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób 
zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

§ 2 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 
RozdraŜew działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania prawa do dysponowania urządzoną  
i zorganizowaną bazą transportową, umoŜliwiającą: 
1) garaŜowanie pojazdów wykorzystywanych do opróŜniania zbiorników 

bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych, 

2) utrzymanie w naleŜytym stanie sanitarnym pojazdów przeznaczonych do opróŜniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

2. W przypadku braku moŜliwości spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 we 
własnym zakresie, przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
na terenie Gminy RozdraŜew działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania podpisanej umowy  
w tym zakresie, z innym podmiotem, potwierdzającej spełnienie wymagań. 

§ 3 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 
RozdraŜew działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych zobowiązany jest: 
1) udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez podmiot uprawniony do 

prowadzenia stacji zlewnej. 
2) potwierdzić spełnienie wymagań określonych w niniejszej uchwale odpowiednimi 

dokumentami. 
                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy     
  mgr Renata Zych - Kordus 



      
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


