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UCHWAŁA NR V/36/11
RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU

z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 
1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, 
poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz.1458, 
z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157,poz.1241, z 2010r. Nr 28,poz.142 i146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 
7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 
236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz.1042, z 2008 r. Nr 223, poz.1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, 
Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada Miejska w Kluczborku uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie: 

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 

na terenie Gminy Kluczbork. 

§ 2. 1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) Miejscem unieszkodliwienia odebranych odpadów komunalnych jest składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Gotartowie. 

2) W sytuacji, gdy składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Gotartowie, nie zapewni 
możliwości odzysku i unieszkodliwiania wszystkich wyselekcjonowanych strumieni odpadów, przedsiębiorca 
powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami 
lub urządzeniami posiadającymi takie możliwości – wynikającymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami. 

3) Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie zobowiązany jest do spełniania wymogów w zakresie jakości 
świadczonych usług, a mianowicie do zachowania szczególnej dbałości w zakresie: 

a) bezpieczeństwa dla życia i zdrowia mieszkańców, 

b) utrzymania czystości w miejscach odbioru odpadów komunalnych i trasy wywozu. 

4) Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na 
warunkach w niej określonych, zawieranej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości oraz 
wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem ilości odpadów odebranych z nieruchomości, ceny, 
miejsca odzysku i unieszkodliwiania wymienionego w pkt 1 i pkt 2. 

5) Przedsiębiorca zobowiązany jest dysponować nieruchomością na bazę techniczno-biurową wyposażoną 
w szczególności w miejsca postojowe z punktem napraw oraz miejscem do mycia pojazdów oraz pojemników 
– ich dezynfekcji oraz dezynsekcji. 

6) W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w pkt 5 nie spełnia wymienionych wymagań, przedsiębiorca 
zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, 
należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów. 

7) Przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, który zapewnia 
możliwość stałego świadczenia usług objętych zakresem uzyskanego zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. 
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8) Odbiór odpadów musi być wykonywany pojazdami czystymi, szczelnymi, oznakowanymi w sposób trwały 
i widoczny, umożliwiający identyfikację świadczącego usługę (co najmniej nazwa i adres przedsiębiorstwa). 

9) Przedsiębiorca zapewnienia usługobiorcom możliwość zakupu lub dzierżawy odpowiednich pojemników 
(kontenerów lub worków) do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości oraz zapewnienia należyty stan 
sanitarny i techniczny pojemników (kontenerów) stanowiących jego własność. 

10) Pojemniki i kontenery stanowiące własność przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie muszą być 
oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację świadczącego usługę (co najmniej 
nazwa oraz adres przedsiębiorstwa). 

11) Przedsiębiorca jest zobowiązany do dostarczenia określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Kluczbork pojemników (kontenerów lub worków) do selektywnej zbiórki odpadów. 

12) Przedsiębiorca jest zobowiązany do odbierania od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów 
w taki sposób, aby nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju. 

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę 
w szczególności odpowiednimi dokumentami. 

§ 3. 1. Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych: 

1) Świadczenie usług odbioru nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na 
warunkach w niej określonych, zawieranej z właścicielem (zarządcą, użytkownikiem) nieruchomości oraz 
wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem ilości odebranych z nieruchomości nieczystości 
ciekłych, ceny, miejsca utylizacji. 

2) ) Przedsiębiorca powinien posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny (wóz asenizacyjny), spełniający 
wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), który zapewnia możliwość 
stałego świadczenia usług objętych zakresem uzyskanego zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 

3) Przedsiębiorca zobowiązany jest dysponować nieruchomością na bazę techniczno-biurową wyposażoną 
w szczególności w miejsce postojowe z punktem napraw oraz miejscem do mycia pojazdów – ich dezynfekcji 
oraz dezynsekcji 

4) W przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w pkt 3 nie spełnia wymienionych wymagań, przedsiębiorca 
zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, 
należących do innych przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownych umów. 

5) Wywóz nieczystości ciekłych musi być wykonywany pojazdami czystymi, szczelnymi, oznakowanymi 
w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługę (co najmniej nazwa i adres przedsiębiorstwa). 

6) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazywania do Referatu Ochrony Środowiska i Leśnictwa Urzędu 
Miejskiego w Kluczborku kserokopii potwierdzenia odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną na 
drukach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie 
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576) za każdy 
kwartał, do dnia 15-tego następnego miesiąca po upływie kwartału. 

2. Spełnienie wymagań określonych w ust. 1 powinno zostać potwierdzone przez przedsiębiorcę 
w szczególności odpowiednimi dokumentami. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kluczborka. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kluczborku 

Janusz Kędzia


