
 

UCHWAŁA Nr 570/XLVII/2010 

RADY MIEJSKIEJ W GÓRZE KALWARII 

z dnia 28 kwietnia 2010 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub 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.)1 oraz art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 t.j. z późn. zm.)2 Rada Miejska w Górze Kalwarii 

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 Miasta i Gminy Góra Kalwaria w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały. 

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskania zezwole-

nia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Miasta i Gminy Góra Kalwaria w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Góra Kalwaria. 

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

wództwa Mazowieckiego. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zarządzenie nr 11/04 Burmi-

strza Miasta i Gminy w Górze Kalwarii z dnia 18 lutego 2004r. 

 
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 

1271, Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 

2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,poz. 1457; Dz.U. z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, 

poz. 974, Nr 173, poz. 1218. oraz z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz.U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495, Dz.U. z 2006r. Nr 144, poz. 

1042 oraz z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Piotr Szeląg 

 

 

Załącznik nr 1 

do uchwały nr 570/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 

z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 

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

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

na terenie miasta i gminy Góra Kalwaria 

 

§ 1. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Góra 

Kalwaria działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobo-

wiązany jest do posiadania prawa do dysponowania: 

a) pojazdami samochodowymi: 

- o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komu-

nalnych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne wysypywanie 

się bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenia nieprzyjemnych zapachów, 

– zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu, posiadającymi aktualne badania techniczne i świa-

dectwa dopuszczenia do ruchu stosownie do wymagań przepisów o ruchu drogowym, 



– oznakowanymi w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego 

usługi, w tym z nazwą i adresem przedsiębiorcy oraz nr telefonu kontaktowego, 

– przystosowanymi do selektywnego odbioru odpadów komunalnych, w tym ulegających biode-

gradacji, 

- wyposażonymi w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trak-

cie prac załadunkowych, 

- wyposażonymi w siatki lub plandeki zabezpieczające przed rozwiewaniem odpadów, 

- zapewniającymi odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy 

świadczeniu usług, 

b) kontenerami, pojemnikami, workami i innymi urządzeniami przeznaczonymi do zbierania odpadów 

komunalnych: 

– spełniającymi wymagania określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie 

Góra Kalwaria, określonym uchwałą nr 558/XLV/2010 Rady Gminy Góra Kalwaria z dnia 30 marca 

2010r. oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz.U. Nr 219, poz. 1858), 

– dostosowanymi do zbierania odpadów w sposób selektywny, gromadzenia odpadów wielkogaba-

rytowych, gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gromadzenia odpadów 

z remontów, 

c) urządzoną i zorganizowaną bazą transportową, umożliwiającą: 

– garażowanie pojazdów wykorzystywanych do odbierania odpadów komunalnych, 

– magazynowanie pojemników kontenerów i innych urządzeń przeznaczonych do zbierania odpa-

dów komunalnych, 

- utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pojazdów, pojemników, kontenerów i innych urządzeń 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych. 

2. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 lit. c, we własnym zakre-

sie, przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Góra Kalwa-

ria działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany 

jest do posiadania podpisanej umowy w tym zakresie, z innym podmiotem, potwierdzającej spełnienie 

wymagań. 

§ 2. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Góra Kal-

waria działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany 

jest zapewnić: 

1) odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych, 

2) prowadzenie działalności w sposób niepowodujący nadmiernego hałasu, zapylenia i uszkodzeń infra-

struktury technicznej, 

3) odbieranie odpadów komunalnych z częstotliwością dostosowaną do ilości zgromadzonych odpadów, 

jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, 

4) zabezpieczenie siatką lub plandeką odpadów komunalnych przewożonych w otwartej skrzyni ładunko-

wej, 

5) mycie, konserwowanie, dezynfekowanie i remontowanie pojazdów samochodowych, kontenerów, po-

jemników i innych urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 

6) odbieranie wszystkich rodzajów odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie (opakowania: z pa-

pieru, tworzyw sztucznych, szkła, metalu, odpady niebezpieczne, wielkogabarytowe i pochodzące z re-

montów itp.). 

§ 3. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Góra Kal-

waria działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany 

jest udokumentować gotowość przyjęcia odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę prowadzącego dzia-



łalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych w instalacjach określonych w 

Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego. 

§ 4. 

Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających bio-

degradacji. 

§ 5. 

Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone 

wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych. 

§ 6. 

1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełniania przez przedsię-

biorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

2. Wygaśniecie lub cofnięcia zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonywania obowiązków dotyczą-

cych wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 7. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca do sporządzania i 

przekazywania Burmistrzowi wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zostały 

zawarte umowy na odbiór odpadów komunalnych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w po-

przednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz powinien zawierać: imię i nazwisko lub 

nazwę, adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 

§ 8. 

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia i przekazywania Burmistrzowi rocznych sprawozdań w terminie 

do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy obejmujących: 

1. masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, 

2. sposoby zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, 

3. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowiskach odpadów i 

sposobów lub sposobu ich zagospodarowania, 

4. masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na składowisku odpadów. 

§ 9. 

Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, je-

żeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji wa-

runków zezwolenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 

 

 

Załącznik nr 2 

do uchwały nr 570/XLVII/2010 

Rady Miejskiej w Górze Kalwarii 

z dnia 28 kwietnia 2010r. 

 

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

usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

miasta i gminy Góry Kalwaria 

 

§ 1. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Góra 

Kalwaria działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-

kłych zobowiązany jest do posiadania prawa do dysponowania: 



a) pojazdami asenizacyjnymi 

– spełniającymi wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 

2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617), 

– zarejestrowanymi i dopuszczonymi do ruchu, posiadającymi aktualne badania techniczne i świa-

dectwa dopuszczenia do ruchu stosownie do wymagań przepisów o ruchu drogowym, 

– oznakowanymi w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego 

usługi, w tym nazwą i adresem przedsiębiorcy oraz nr telefonu kontaktowego, 

– wyposażonymi w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia terenu z zanieczyszczeń po-

wstałych podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

– zapewniającymi odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy 

świadczeniu usług, 

b) urządzoną i zorganizowaną bazą transportową, umożliwiającą: 

– garażowanie pojazdów wykorzystywanych do opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-

portu nieczystości ciekłych, 

– utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

2. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 lit. b we własnym zakre-

sie, przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Gó-

ra Kalwaria działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych zobowiązany jest do posiadania podpisanej umowy w tym zakresie, z innym podmiotem, po-

twierdzającej spełnienie wymagań. 

§ 2. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Góra Kal-

waria działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

zobowiązany jest zapewnić: 

1) odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia terenu z zanieczyszczeń powstałych podczas opróżnia-

nia zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

2) prowadzenie działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia terenu i 

uszkodzeń infrastruktury technicznej, 

3) opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością dostosowaną do ilości zgromadzonych nie-

czystości, 

4) mycie, konserwowanie, dezynfekowanie i remontowanie pojazdów przeznaczonych do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 3. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Góra Kal-

waria działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

zobowiązany jest udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez podmiot uprawniony do 

prowadzenia stacji zlewnej. 

§ 4. 

Przedsiębiorca jest zobowiązany w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca do sporządzania i 

przekazywania Burmistrzowi wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarli 

umowy na odbiór nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim 

miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. Wykaz powinien zawierać: imię i nazwisko lub nazwę, 

adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 

§ 5. 

Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia i przekazywania Burmistrzowi rocznych sprawozdań w terminie 

do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy obejmujących: 

1. ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy, 

2. rodzajów nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy. 



§ 6. 

Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, je-

żeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji wa-

runków zezwolenia. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej: 

Piotr Szeląg 

 

 

 


