
UCHWAŁA NR XXXV/202/09 

RADY MIEJSKIEJ W NIEMCZY 

z dnia 27 listopada 2009 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gmin-
nym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008,- ze zmianami) oraz § 2, 3, 4 
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu okre-
ślenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U.  
z 2006 r. Nr 5, poz. 33) − Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbie-
rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Niem-
cza zobowiązany jest do posiadania: 
1) pojazdów specjalistycznych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek odpadów, trans-

port i wyładunek odpadów komunalnych w sposób niepowodujący ich samoistnego wysypywania 
lub rozwiewania, w ilości niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług: 
a) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne  

i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 
b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego 

usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy); 
c) wyposażonych w odpowiednie narzędzia umożliwiające uprzątnięcie odpadów rozsypanych  

w trakcie prac załadunkowych; 
d) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy 

świadczeniu usług; 
2) właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, tj. pojem-

ników, kontenerów lub worków, spełniających wymogi określone w „Regulaminie utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Miasta i Gminy Niemcza” (uchwała nr VI/30/07 Rady Miejskiej w Niemczy 
z dnia 28 marca 2007 r.), w ilości niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług; 

3) bazy transportowej: 
a) umożliwiającej codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu pracy; 
b) zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych; 

4) umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojaz-
dów, pojemników i kontenerów w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności  
na terenie własnej bazy transportowej; 

5) zezwolenia właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów komu-
nalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpa-
dach (tekst jedn. Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251). 

2. Przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie obejmujące odbiór odpadów komunalnych są zobo-
wiązani także do obierania wszystkich odpadów zebranych selektywnie, w tym powstających w gospo-
darstwach domowych, odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego 
i odpadów z remontów oraz do zapewnienia gotowości zawarcia umowy odbioru odpadów komunal-
nych z każdej nieruchomości położonej na obszarze Miasta i Gminy Niemcza. 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływo-
wych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Niemcza oraz na transport 
nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników zobowiązany jest do posiadania: 
1) pojazdów asenizacyjnych w ilości niezbędnej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług: 

a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach; 
b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne  

i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie przepisami o ruchu drogowym; 
c) oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego 

usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy); 
d) wyposażonych w odpowiednie narzędzia umożliwiające uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego 

podczas opróżniania zbiornika; 
e) zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy 

świadczeniu usług; 
2) bazy transportowej: 

a) umożliwiającej codzienne parkowanie pojazdów po zakończeniu pracy; 
b) zabezpieczonej przed dostępem osób nieupoważnionych; 

3) umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojaz-
dów w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej; 

4) zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych, wydanego przez właściwego wójta, burmistrza lub prezydenta, jeżeli 



wskazana we wniosku stacja zlewna położona jest poza granicami administracyjnymi Gminy Niem-
cza. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w ust. 1 i 2 zobowiązany jest do: 
1) wykazania się właściwymi dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków tech-

nicznych niezbędnych do wykonywania zezwolenia; 
2) przedstawienia dokumentów potwierdzających uprawnienie do użytkowania wskazanej we wniosku 

bazy transportowej; 
5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest dostarczać odebrane odpady komunalne do miejsc odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Wojewódz-
twa Dolnośląskiego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Niemczy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

§ 4. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na tablicy ogłoszeń oraz 
w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Niemczy. 
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 
Jerzy Prokop 
 


