
UCHWAŁA Nr XXVIII/184/2009 

RADY GMINY PŁUŻNICA 

z dnia 27 listopada 2009 r. 

 

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

odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli 

oraz najemców/właścicieli lokali w gminie Płużnica. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97,  

Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz najemców/właścicieli lokali powinien posiadać: 

1)  zezwolenie na odbieranie i transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, wydane przez właściwy organ, lub 

udokumentować gotowość ich przyjęcia przez podmioty posiadające takie zezwolenia; 

2)  sprzęt techniczny następującego rodzaju: 

a)  pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o pojemności 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 480 l, i 1100 l, 

b)  worki do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, 

c)  pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 80 l do 1500 l i z odpowiednią kolorystyką: 

-  zielony – z przeznaczeniem na szkoło, 

-  żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, 

-  brązowy – z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, 

-  niebieski – z przeznaczeniem na papier; 

3)  specjalistyczne środki transportu pozwalające na załadunek, transport i rozładunek odpadów komunalnych w sposób 

nie powodujący zanieczyszczenia środowiska: 

-  samochody specjalistyczne do bezpylnego odbioru odpadów, 

-  samochody specjalistyczne do przewozu kontenerów, 

-  samochody przystosowane do wywozu odpadów gromadzonych selektywnie; 

4)  bazę techniczną umożliwiającą prowadzenie działalności objętej zezwoleniem oraz mycia i dezynfekcji 

samochodów i pojemników na odpady; 

5)  posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych latach 

wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja poprzez właścicieli nieruchomości nie będzie 

realizowana w stopniu wystarczającym. 

2.  Pojazdy, których przedsiębiorca używa do wywozu odpadów powinny: 

1)  spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów; 

2)  być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac 

załadunkowych; 

3)  być oznakowane nazwą przedsiębiorcy w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy; 

4)  posiadać czysty i estetyczny wygląd oraz zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa świadczonych usług. 

3.  Odpady komunalne zebrane z terenu gminy Płużnica należy składować na: 

1)  składowisku odpadów innych niż niebezpieczne w Niedźwiedziu; 

2)  na innym składowisku, spełniającym wymagania ustawy o odpadach. 

 

§ 2.1.  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych  

i transport nieczystości ciekłych powinien: 

1)  dysponować zapleczem techniczno-biurowym; 

2)  posiadać bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wraz z miejscami postojowymi dla pojazdów 

asenizacyjnych i miejscami do mycia pojazdów. 

2. Pojazdy powinny: 

1)  spełniać warunki techniczne określone w prawie o ruchu drogowym; 

2)  być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy; 

3)  posiadać czysty i estetyczny wygląd; 

4)  posiadać konstrukcję pozwalającą za załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób nie 

powodujący zanieczyszczenia środowiska; 

5)  być codziennie myte i dezynfekowane po zakończeniu; 

6)  zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług. 

3.  Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy Płużnica są 

Oczyszczalnia Ścieków w Lisewie i Oczyszczalnia Ścieków w Wąbrzeźnie. 

 

§ 3.  Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku unieruchomienia 

(awaria, inne) własnego sprzętu. 

 

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Płużnica. 

 



§ 5.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego i wchodzi  

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy 

Krystyna Różańska 

 

 


