
 

UCHWAŁA Nr XXVI/197/10 

RADY GMINY POLICZNA 

z dnia 19 marca 2010 r. 

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

 oraz prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu  

nieczystości ciekłych na terenie gminy Policzna. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. 

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czy-

stości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), Rada Gminy w Policznie uchwa-

la, co następuje: 

§ 1. Ustala 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 Policzna, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie gminy Policzna, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Policzna. 

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

wództwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

mgr inż. Zenon Mazur 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr XXVI/197/10 

Rady Gminy Policzna 

z dnia 19 marca 2010r. 

 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

powinien spełniać następujące wymagania: 

 

1) zarejestrować działalność objętą przedmiotem zezwolenia, 

2) posiadać aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów wydane na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007 Nr 39, poz. 251 z późn. 

zm.), 

3) posiadać sprzęt informatyczny pozwalający na gromadzenie i przekazywanie danych określonych w art. 

9a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, 

poz. 2008, z późn. zm.), 

4) posiadać specjalistyczne pojazdy samochodowe w ilości i rodzaju, które zapewnią możliwość odbioru 

odpadów selektywnie gromadzonych przez właścicieli nieruchomości w podziale na rodzaje określone w 

Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Policzna, wprowadzonego uchwałą 

nr XIX/146/2009 Rady Gminy Policzna z dnia 20 marca 2009r., 

5) dysponować odpowiednia bazą transportową, 

6) posiadać stanowisko do mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników, spełniające wymagania okre-

ślone przepisami Prawa Budowlanego, Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego lub posiadać umo-

wę z podmiotem, który te wymagania spełnia, 



7) oznakować wykorzystywane do świadczenia usług pojazdy w sposób umożliwiający identyfikację przed-

siębiorcy, 

8) przekazywać odebrane od właścicieli nieruchomości odpady do miejsca odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów tj: 

a) instalacji eksploatowanych przez P.P.U.H. „RADKOM” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu, ul. Witosa 76, 

b) lub do innej instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wskazanej w Wojewódzkim Planie 

Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr XXVI/197/10 

Rady Gminy Policzna 

z dnia 19 marca 2010r. 

 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

 

1) zarejestrować działalność objętą przedmiotem zezwolenia, 

2) dysponować pojazdami asenizacyjnymi spełniającymi wymagania określone w przepisach regulujących 

warunki techniczne tych pojazdów, 

3) zapewnić miejsce do parkowania (garażowania) pojazdów asenizacyjnych, dla którego powinna być 

wydana decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

4) oznakować wykorzystywane do świadczenia usług pojazdy w sposób umożliwiający identyfikację przed-

siębiorcy, 

5) posiadać stanowisko do mycia i dezynfekcji pojazdów o których mowa w pkt 2 spełniające warunki 

określone odrębnymi przepisami prawa w tym zakresie lub posiadać umowę z podmiotem, który te wa-

runki spełnia, 

6) posiadać sprzęt informatyczny pozwalający na gromadzenie i przekazywanie danych określonych w art. 

9a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.). 

 

 

 

 

 

 


