
UCHWAŁA NR XXXVIII/406/2009  

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI  

z dnia 22 października 2009 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008

z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa 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 transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kcynia, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(DZ.U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) nałożyła na Radę Miejską w Kcyni obowiązek 

określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia Burmistrza na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych. Niniejsza uchwała określa w/w wymagania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Kcynia na lata 2008-2011. W związku z powyższym, podjecie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

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 TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KCYNIA.  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie świadczenia usług na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

winien spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia 

technicznego -pojemniki lub worki, pojazdy specjalistyczne i uniwersalne, baza transportowa: 

3. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych 

i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami : 

4. Udokumentować gotowość odbioru odpadów przez zarządcę składowiska odpadów. 

5. Posiadać zezwolenie na transport odpadów. 

6. Prowadzić pełną dokumentację w zakresie działalności objętej zezwoleniem, a w 

szczególności dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę 

odpadami oraz uzyskanych zezwoleń. Dokumentacja ta musi być dostępna w siedzibie 

przedsiębiorcy. 

7. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku 

w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, łub środowiska oraz 

zanieczyszczenia tras wywozu. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia 

technicznego -pojazdy specjalistyczne, baza transportowa: 

3. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych 

i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami : 

4. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie ścieków 

w Kcyni lub ewentualnie przez oczyszczalnie ścieków w innej miejscowości. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć stosowny, 

prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem 

wymaganych załączników określony w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVIII/406/2009

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 października 2009 

r.

a) zagwarantować by pojemniki, kontenery, worki wyglądały estetycznie oraz były trwale 

i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą i numerem telefonu przedsiębiorcy, 

b) zapewnić by pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych były oznaczone 

rodzajem zbieranych odpadów, 

c) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi i uniwersalnymi pojazdami 

samochodowymi służącymi do odbierania odpadów, 

d) zapewnić estetyczny wygląd pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług,

e) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów, w widocznym miejscu nazwą i numerem 

telefonu przedsiębiorcy, 

f) wyposażyć pojazdy w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników lub kontenerów, 

g) zapewnić zabezpieczenie samochodów, którymi będzie się odbywał transport przed 

rozwiewaniem odpadów siatką, lub plandeką, 

h) posiadać bazę lokalową i specjalistyczną transportową z terenem utwardzonym 

i ogrodzonym dostosowaną do ilości pojazdów, 

i) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy uniemożliwiając do nich dostęp 

osób trzecich. 

a) zapewnić by pojazdy, pojemniki, kontenery, worki były zabezpieczone przed 

niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów podczas ich gromadzenia, przeładunku 

oraz transportu, 

b) w przypadku, gdy pojemniki są własnością przedsiębiorcy utrzymywać pojemniki 

w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, 

c) myć i dezynfekować pojazdy z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego 

stanu sanitarnego, 

d) zapewnić czysty i estetyczny ubiór osób obsługujących pojazdy i pojemniki.

a) dysponować specjalistycznymi pojazdami służącymi do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług, 

b) specjalistyczne pojazdy, którymi mają być wykonywane usługi muszą spełniać wymagania 

techniczna określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., 

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

c) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów w widocznym miejscu nazwą i numerem 

telefonu przedsiębiorcy, 

d) posiadać bazę transportową z terenem utwardzonym i ogrodzonym dostosowaną do ilości 

pojazdów na terenie wskazanym do prowadzenia działalności, na użytkowanie którego 

przedsiębiorca posiada zezwolenie, 

e) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy uniemożliwiając do nich dostęp 

osób trzecich. 

a) myć pojazdy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., 

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

b) zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu 

nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu, 

c) zagwarantować by ubiór osób świadczących usługi był czysty, estetyczny, umożliwiający 

w sposób jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy. 

d) przedsiębiorca dysponującymi specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi zobowiązany 

jest wskazać miejsce ich mycia. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/406/2009  

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI  

z dnia 22 października 2009 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008

z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa 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 transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kcynia, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(DZ.U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) nałożyła na Radę Miejską w Kcyni obowiązek 

określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia Burmistrza na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych. Niniejsza uchwała określa w/w wymagania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Kcynia na lata 2008-2011. W związku z powyższym, podjecie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

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 TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KCYNIA.  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie świadczenia usług na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

winien spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia 

technicznego -pojemniki lub worki, pojazdy specjalistyczne i uniwersalne, baza transportowa: 

3. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych 

i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami : 

4. Udokumentować gotowość odbioru odpadów przez zarządcę składowiska odpadów. 

5. Posiadać zezwolenie na transport odpadów. 

6. Prowadzić pełną dokumentację w zakresie działalności objętej zezwoleniem, a w 

szczególności dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę 

odpadami oraz uzyskanych zezwoleń. Dokumentacja ta musi być dostępna w siedzibie 

przedsiębiorcy. 

7. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku 

w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, łub środowiska oraz 

zanieczyszczenia tras wywozu. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia 

technicznego -pojazdy specjalistyczne, baza transportowa: 

3. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych 

i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami : 

4. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie ścieków 

w Kcyni lub ewentualnie przez oczyszczalnie ścieków w innej miejscowości. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć stosowny, 

prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem 

wymaganych załączników określony w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVIII/406/2009

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 października 2009 

r.

a) zagwarantować by pojemniki, kontenery, worki wyglądały estetycznie oraz były trwale 

i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą i numerem telefonu przedsiębiorcy, 

b) zapewnić by pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych były oznaczone 

rodzajem zbieranych odpadów, 

c) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi i uniwersalnymi pojazdami 

samochodowymi służącymi do odbierania odpadów, 

d) zapewnić estetyczny wygląd pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług,

e) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów, w widocznym miejscu nazwą i numerem 

telefonu przedsiębiorcy, 

f) wyposażyć pojazdy w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników lub kontenerów, 

g) zapewnić zabezpieczenie samochodów, którymi będzie się odbywał transport przed 

rozwiewaniem odpadów siatką, lub plandeką, 

h) posiadać bazę lokalową i specjalistyczną transportową z terenem utwardzonym 

i ogrodzonym dostosowaną do ilości pojazdów, 

i) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy uniemożliwiając do nich dostęp 

osób trzecich. 

a) zapewnić by pojazdy, pojemniki, kontenery, worki były zabezpieczone przed 

niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów podczas ich gromadzenia, przeładunku 

oraz transportu, 

b) w przypadku, gdy pojemniki są własnością przedsiębiorcy utrzymywać pojemniki 

w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, 

c) myć i dezynfekować pojazdy z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego 

stanu sanitarnego, 

d) zapewnić czysty i estetyczny ubiór osób obsługujących pojazdy i pojemniki.

a) dysponować specjalistycznymi pojazdami służącymi do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług, 

b) specjalistyczne pojazdy, którymi mają być wykonywane usługi muszą spełniać wymagania 

techniczna określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., 

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

c) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów w widocznym miejscu nazwą i numerem 

telefonu przedsiębiorcy, 

d) posiadać bazę transportową z terenem utwardzonym i ogrodzonym dostosowaną do ilości 

pojazdów na terenie wskazanym do prowadzenia działalności, na użytkowanie którego 

przedsiębiorca posiada zezwolenie, 

e) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy uniemożliwiając do nich dostęp 

osób trzecich. 

a) myć pojazdy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., 

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

b) zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu 

nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu, 

c) zagwarantować by ubiór osób świadczących usługi był czysty, estetyczny, umożliwiający 

w sposób jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy. 

d) przedsiębiorca dysponującymi specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi zobowiązany 

jest wskazać miejsce ich mycia. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/406/2009  

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI  

z dnia 22 października 2009 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008

z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa 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 transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kcynia, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(DZ.U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) nałożyła na Radę Miejską w Kcyni obowiązek 

określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia Burmistrza na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych. Niniejsza uchwała określa w/w wymagania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Kcynia na lata 2008-2011. W związku z powyższym, podjecie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

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 TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KCYNIA.  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie świadczenia usług na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

winien spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia 

technicznego -pojemniki lub worki, pojazdy specjalistyczne i uniwersalne, baza transportowa: 

3. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych 

i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami : 

4. Udokumentować gotowość odbioru odpadów przez zarządcę składowiska odpadów. 

5. Posiadać zezwolenie na transport odpadów. 

6. Prowadzić pełną dokumentację w zakresie działalności objętej zezwoleniem, a w 

szczególności dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę 

odpadami oraz uzyskanych zezwoleń. Dokumentacja ta musi być dostępna w siedzibie 

przedsiębiorcy. 

7. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku 

w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, łub środowiska oraz 

zanieczyszczenia tras wywozu. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia 

technicznego -pojazdy specjalistyczne, baza transportowa: 

3. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych 

i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami : 

4. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie ścieków 

w Kcyni lub ewentualnie przez oczyszczalnie ścieków w innej miejscowości. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć stosowny, 

prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem 

wymaganych załączników określony w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVIII/406/2009

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 października 2009 

r.

a) zagwarantować by pojemniki, kontenery, worki wyglądały estetycznie oraz były trwale 

i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą i numerem telefonu przedsiębiorcy, 

b) zapewnić by pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych były oznaczone 

rodzajem zbieranych odpadów, 

c) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi i uniwersalnymi pojazdami 

samochodowymi służącymi do odbierania odpadów, 

d) zapewnić estetyczny wygląd pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług,

e) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów, w widocznym miejscu nazwą i numerem 

telefonu przedsiębiorcy, 

f) wyposażyć pojazdy w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników lub kontenerów, 

g) zapewnić zabezpieczenie samochodów, którymi będzie się odbywał transport przed 

rozwiewaniem odpadów siatką, lub plandeką, 

h) posiadać bazę lokalową i specjalistyczną transportową z terenem utwardzonym 

i ogrodzonym dostosowaną do ilości pojazdów, 

i) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy uniemożliwiając do nich dostęp 

osób trzecich. 

a) zapewnić by pojazdy, pojemniki, kontenery, worki były zabezpieczone przed 

niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów podczas ich gromadzenia, przeładunku 

oraz transportu, 

b) w przypadku, gdy pojemniki są własnością przedsiębiorcy utrzymywać pojemniki 

w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, 

c) myć i dezynfekować pojazdy z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego 

stanu sanitarnego, 

d) zapewnić czysty i estetyczny ubiór osób obsługujących pojazdy i pojemniki.

a) dysponować specjalistycznymi pojazdami służącymi do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług, 

b) specjalistyczne pojazdy, którymi mają być wykonywane usługi muszą spełniać wymagania 

techniczna określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., 

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

c) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów w widocznym miejscu nazwą i numerem 

telefonu przedsiębiorcy, 

d) posiadać bazę transportową z terenem utwardzonym i ogrodzonym dostosowaną do ilości 

pojazdów na terenie wskazanym do prowadzenia działalności, na użytkowanie którego 

przedsiębiorca posiada zezwolenie, 

e) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy uniemożliwiając do nich dostęp 

osób trzecich. 

a) myć pojazdy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., 

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

b) zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu 

nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu, 

c) zagwarantować by ubiór osób świadczących usługi był czysty, estetyczny, umożliwiający 

w sposób jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy. 

d) przedsiębiorca dysponującymi specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi zobowiązany 

jest wskazać miejsce ich mycia. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/406/2009  

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI  

z dnia 22 października 2009 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008

z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa 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 transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kcynia, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(DZ.U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) nałożyła na Radę Miejską w Kcyni obowiązek 

określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia Burmistrza na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych. Niniejsza uchwała określa w/w wymagania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Kcynia na lata 2008-2011. W związku z powyższym, podjecie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

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 TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KCYNIA.  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie świadczenia usług na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

winien spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia 

technicznego -pojemniki lub worki, pojazdy specjalistyczne i uniwersalne, baza transportowa: 

3. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych 

i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami : 

4. Udokumentować gotowość odbioru odpadów przez zarządcę składowiska odpadów. 

5. Posiadać zezwolenie na transport odpadów. 

6. Prowadzić pełną dokumentację w zakresie działalności objętej zezwoleniem, a w 

szczególności dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę 

odpadami oraz uzyskanych zezwoleń. Dokumentacja ta musi być dostępna w siedzibie 

przedsiębiorcy. 

7. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku 

w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, łub środowiska oraz 

zanieczyszczenia tras wywozu. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia 

technicznego -pojazdy specjalistyczne, baza transportowa: 

3. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych 

i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami : 

4. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie ścieków 

w Kcyni lub ewentualnie przez oczyszczalnie ścieków w innej miejscowości. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć stosowny, 

prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem 

wymaganych załączników określony w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVIII/406/2009

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 października 2009 

r.

a) zagwarantować by pojemniki, kontenery, worki wyglądały estetycznie oraz były trwale 

i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą i numerem telefonu przedsiębiorcy, 

b) zapewnić by pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych były oznaczone 

rodzajem zbieranych odpadów, 

c) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi i uniwersalnymi pojazdami 

samochodowymi służącymi do odbierania odpadów, 

d) zapewnić estetyczny wygląd pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług,

e) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów, w widocznym miejscu nazwą i numerem 

telefonu przedsiębiorcy, 

f) wyposażyć pojazdy w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników lub kontenerów, 

g) zapewnić zabezpieczenie samochodów, którymi będzie się odbywał transport przed 

rozwiewaniem odpadów siatką, lub plandeką, 

h) posiadać bazę lokalową i specjalistyczną transportową z terenem utwardzonym 

i ogrodzonym dostosowaną do ilości pojazdów, 

i) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy uniemożliwiając do nich dostęp 

osób trzecich. 

a) zapewnić by pojazdy, pojemniki, kontenery, worki były zabezpieczone przed 

niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów podczas ich gromadzenia, przeładunku 

oraz transportu, 

b) w przypadku, gdy pojemniki są własnością przedsiębiorcy utrzymywać pojemniki 

w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, 

c) myć i dezynfekować pojazdy z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego 

stanu sanitarnego, 

d) zapewnić czysty i estetyczny ubiór osób obsługujących pojazdy i pojemniki.

a) dysponować specjalistycznymi pojazdami służącymi do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług, 

b) specjalistyczne pojazdy, którymi mają być wykonywane usługi muszą spełniać wymagania 

techniczna określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., 

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

c) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów w widocznym miejscu nazwą i numerem 

telefonu przedsiębiorcy, 

d) posiadać bazę transportową z terenem utwardzonym i ogrodzonym dostosowaną do ilości 

pojazdów na terenie wskazanym do prowadzenia działalności, na użytkowanie którego 

przedsiębiorca posiada zezwolenie, 

e) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy uniemożliwiając do nich dostęp 

osób trzecich. 

a) myć pojazdy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., 

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

b) zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu 

nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu, 

c) zagwarantować by ubiór osób świadczących usługi był czysty, estetyczny, umożliwiający 

w sposób jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy. 

d) przedsiębiorca dysponującymi specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi zobowiązany 

jest wskazać miejsce ich mycia. 
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UCHWAŁA NR XXXVIII/406/2009  

RADY MIEJSKIEJ W KCYNI  

z dnia 22 października 2009 r. 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.

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

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008

z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 

§ 1. Określa 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 transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kcynia, stanowiące załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kcyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

U Z A S A D N I E N I E 

Nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(DZ.U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) nałożyła na Radę Miejską w Kcyni obowiązek 

określenia i podania do publicznej wiadomości wymagań, jakie powinien spełniać ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia Burmistrza na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych. Niniejsza uchwała określa w/w wymagania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w zakresie gospodarki odpadami oraz Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Kcynia na lata 2008-2011. W związku z powyższym, podjecie niniejszej uchwały jest 

uzasadnione. 

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 TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY KCYNIA.  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie świadczenia usług na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

winien spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia 

technicznego -pojemniki lub worki, pojazdy specjalistyczne i uniwersalne, baza transportowa: 

3. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych 

i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami : 

4. Udokumentować gotowość odbioru odpadów przez zarządcę składowiska odpadów. 

5. Posiadać zezwolenie na transport odpadów. 

6. Prowadzić pełną dokumentację w zakresie działalności objętej zezwoleniem, a w 

szczególności dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę 

odpadami oraz uzyskanych zezwoleń. Dokumentacja ta musi być dostępna w siedzibie 

przedsiębiorcy. 

7. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku 

w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi, łub środowiska oraz 

zanieczyszczenia tras wywozu. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki: 

1. Posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do 

ewidencji działalności gospodarczej. 

2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania dotyczące wyposażenia 

technicznego -pojazdy specjalistyczne, baza transportowa: 

3. Przedsiębiorca winien spełniać następujące wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych 

i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami : 

4. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie ścieków 

w Kcyni lub ewentualnie przez oczyszczalnie ścieków w innej miejscowości. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien złożyć stosowny, 

prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie właściwego zezwolenia wraz z kompletem 

wymaganych załączników określony w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVIII/406/2009

Rady Miejskiej w Kcyni

z dnia 22 października 2009 

r.

a) zagwarantować by pojemniki, kontenery, worki wyglądały estetycznie oraz były trwale 

i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą i numerem telefonu przedsiębiorcy, 

b) zapewnić by pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych były oznaczone 

rodzajem zbieranych odpadów, 

c) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi i uniwersalnymi pojazdami 

samochodowymi służącymi do odbierania odpadów, 

d) zapewnić estetyczny wygląd pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług,

e) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów, w widocznym miejscu nazwą i numerem 

telefonu przedsiębiorcy, 

f) wyposażyć pojazdy w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników lub kontenerów, 

g) zapewnić zabezpieczenie samochodów, którymi będzie się odbywał transport przed 

rozwiewaniem odpadów siatką, lub plandeką, 

h) posiadać bazę lokalową i specjalistyczną transportową z terenem utwardzonym 

i ogrodzonym dostosowaną do ilości pojazdów, 

i) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy uniemożliwiając do nich dostęp 

osób trzecich. 

a) zapewnić by pojazdy, pojemniki, kontenery, worki były zabezpieczone przed 

niekontrolowanym wydostawaniem się odpadów podczas ich gromadzenia, przeładunku 

oraz transportu, 

b) w przypadku, gdy pojemniki są własnością przedsiębiorcy utrzymywać pojemniki 

w odpowiednim stanie sanitarnym i technicznym, 

c) myć i dezynfekować pojazdy z częstotliwością gwarantującą zapewnienie im właściwego 

stanu sanitarnego, 

d) zapewnić czysty i estetyczny ubiór osób obsługujących pojazdy i pojemniki.

a) dysponować specjalistycznymi pojazdami służącymi do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych w ilości niezbędnej do zapewnienia ciągłości usług, 

b) specjalistyczne pojazdy, którymi mają być wykonywane usługi muszą spełniać wymagania 

techniczna określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., 

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

c) zapewnić trwałe i czytelne oznakowanie pojazdów w widocznym miejscu nazwą i numerem 

telefonu przedsiębiorcy, 

d) posiadać bazę transportową z terenem utwardzonym i ogrodzonym dostosowaną do ilości 

pojazdów na terenie wskazanym do prowadzenia działalności, na użytkowanie którego 

przedsiębiorca posiada zezwolenie, 

e) parkować pojazdy po zakończonej pracy na terenie bazy uniemożliwiając do nich dostęp 

osób trzecich. 

a) myć pojazdy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r., 

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

b) zabezpieczyć przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu 

nieczystości ciekłych podczas ich odbierania i transportu, 

c) zagwarantować by ubiór osób świadczących usługi był czysty, estetyczny, umożliwiający 

w sposób jednoznaczny identyfikację przedsiębiorcy. 

d) przedsiębiorca dysponującymi specjalistycznymi pojazdami asenizacyjnymi zobowiązany 

jest wskazać miejsce ich mycia. 
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