
UCHWAŁA Nr XXXVIII/154/2010 

RADY GMINY JABŁONNA LACKA 

z dnia 31 marca 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, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

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.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1. złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, spełniający wymogi ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach; 

2. posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia usług z za-

kresu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 

3. posiadać zaplecze techniczno – biurowe w postaci bazy transportowej, spełniającej normy: bezpieczeń-

stwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska; 

4. posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania odpadów komu-

nalnych z urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych; 

5. dotyczące pojazdów: 

a) powinny być oznakowane w sposób trwały, czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację 

przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębior-

cy; 

b) powinny być przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segre-

gowanych w tym wielkogabarytowych, niebezpiecznych i biodegradowalnych; 

c) pojazdy winny być utrzymane w czystości; 

d) liczba i stan techniczny pojazdów posiadanych przez przedsiębiorcę musi zapewnić ciągłość i nieprze-

rywalność usług odbioru odpadów komunalnych; 

6. dysponować sprawnymi technicznie urządzeniami do wyposażenia nieruchomości w postaci: 

a) pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych; 

b) pojemników do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów; 

c) worków z tworzywa sztucznego do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpa-

dów; 

d) kontenerów do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych. 

Pojemniki, worki i kontenery muszą być oznakowane w sposób trwały i czytelny umożliwiający łatwą 

identyfikację przedsiębiorcy; 

7. posiadać możliwości zorganizowania i wprowadzenia w życie selektywnego, zindywidualizowanego 

odbioru odpadów tj. surowców wtórnych (szkło, makulatura, plastik) - w systemie workowym, odpadów 

biodegradowalnych, niebezpiecznych, elektrycznych, wielkogabarytowych. 

§ 2. 

Przekazywanie odpadów komunalnych ma następować do miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza. 

§ 3. 

Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorni-

ków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinni spełniać następujące wymagania: 



1. posiadanie zaplecza techniczno – biurowego; 

2. posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego oraz spełnienie wymagań zawartych w rozporzą-

dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyj-

nych; 

3. dotyczące pojazdów: 

a) powinny być oznakowane w sposób trwały, czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację 

przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębior-

cy; 

b) pojazdy winny być utrzymane w czystości; 

c) liczba i stan techniczny pojazdów posiadanych przez przedsiębiorcę musi zapewnić ciągłość i nieprze-

rywalność usług odbioru w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto-

ści ciekłych. 

§ 4. 

1. Usługi należy wykonywać w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy wywozu 

odpadów – ewentualne zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów i nie-

czystości płynnych przedsiębiorca ma obowiązek natychmiast usunąć. 

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący nadmiernego 

hałasu, zapylenia, a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jabłonna Lacka. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego oraz na stronie internetowej. 

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Wiesław Michalczuk 

 


