
Uchwała Nr XXXVI/180 /09

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wymagań, 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008; z 2006r. Nr 144, poz. 1042; z 2008r. Nr 223, poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz § 2,3,4
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bielsk Podlaski działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełnić następujące wymagania: 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bielsk Podlaski działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 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 dokumentuje spełnianie 
wymogów w następujący sposób: 

§ 4. 1. Zapisy uchwały w sprawie posiadania pojazdów, dotyczą pojazdów stanowiących własność przedsiębiorcy, pojazdów 
dzierżawionych, najmowanych oraz wziętych w leasing (stan przed dniem złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia). 

2. Nie dopuszcza się zaliczania do pojazdów posiadanych, pojazdów do których przedsiębiorca nie posiada tytułów prawnych 
wyszczególnionych w ust.1. 

§ 5. Oświadczenia wymienione w §3 mogą być składane jako jedno, pod warunkiem wyszczególnienia spełniania wymogów z §1 i §2 
w zależności od zakresu wnioskowanego zezwolenia. 

§ 6. W przypadku konieczności potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, potwierdzenie może być dokonywane 
przez osobę podpisującą wniosek o wydanie zezwolenia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

1) posiadać, w zależności od rodzaju i ilości odbieranych odpadów, pojazdy służące do ich transportu z nieruchomości do miejsca 
unieszkodliwiania odpadów lub składowania surowców wtórnych, w ilości niezbędnej dla zapewnienia wykonania usług zgodnie z 
zawartymi umowami, spełniające wymogi przepisów szczególnych w zakresie wymogów technicznych oraz dopuszczenia ich do 
ruchu zgodnie z przeznaczeniem; 

2) pojazdy muszą posiadać wyraźny napis, z literami o minimalnej wielkości i grubości jak na tablicy rejestracyjnej pojazdu, umieszczony
na części ładunkowej lub na kabinie informujący jakiego rodzaju odpady są przewożone; 

3) posiadać pojemniki i kontenery wielokrotnego użytku do ustawiania na nieruchomościach z przeznaczeniem do gromadzenia 
odpadów: 

a) o odpowiedniej pojemności w zależności od ilości gromadzonych odpadów i częstotliwości opróżniania,

b) o zróżnicowanym kolorze przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów z wyraźnym napisem informującym, jakiego rodzaju 
wysegregowane odpady należy w danym pojemniku gromadzić; 

4) dopuszcza się zamiast pojemników wielokrotnego użytku stosowanie worków, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów nie 
ulegających degradacji chemicznej i biologicznej w czasie ich przetrzymywania do chwili odbioru; 

5) niesegregowane odpady komunalane przedsiębiorca powinien składować na składowisku w miejscowości Augustowo na terenie 
Gminy Bielsk Podlaski lub innym składowisku, którego zarządca wyrazi zgodę na ich przyjęcie z terenu Gminy Bielsk Podlaski; 

6) strumień niesegregowanych odpadów komunalnych przedsiębiorca może również kierować do instalacji, do których posiada tytuł 
prawny, w których prowadzi się odzysk surowców wtórnych; 

7) segregowane odpady i surowce wtórne przedsiębiorca musi zagospodarować we własnym zakresie poprzez ich odsprzedaż lub 
przetwarzanie w instalacji, do której posiada tytuł prawny; 

8) przeprowadzać następujące zabiegi porządkowe i sanitarne podczas prowadzenia działalności: 

a) w przypadku zaśmiecenia terenu podczas opróżniania pojemników, transportu odpadów lub wystąpienia awarii sprzętu, należy 
natychmiast uprzątnąć teren, doprowadzając do stanu poprzedzającego wystąpienie zdarzenia, 

b) pojemniki i kontenery ustawione na nieruchomościach poddawać zabiegom dezynfekcyjnym w terminach przewidzianych w 
przepisach szczególnych lub dostarczać właścicielom środki do przeprowadzania tych zabiegów, 

c) sprzęt i środki transportu poddawać zabiegom dezynfekcyjnym w terminach przewidzianych w przepisach szczególnych,

d) sprzęt i środki transportu powinny być myte i czyszczone w miarę konieczności na bazie transportowej przedsiębiorcy lub w 
innych specjalistycznych przedsiębiorstwach, świadczących w tym zakresie usługi; 

9) posiadać bazę transportową na terenie Gminy Bielsk Podlaski lub poza jej obszarem administracyjnym, przeznaczoną do postoju 
pojazdów, urządzoną w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska; w przypadku, gdy baza jest zaopatrzona w urządzenia
przeznaczone do mycia i dezynfekcji taboru, sprzętu, pojemników oraz kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 
muszą być bezwzględnie zastosowane urządzenia technologiczne, oczyszczające ścieki przed wpuszczeniem ich do kanalizacji 
ogólnej lub baza musi posiadać odpowiednią oczyszczalnię ścieków zgodnie z przepisami szczególnymi; 

10) w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę bazy poza terenem administracyjnym Gminy Bielsk Podlaski, baza transportowa musi 
spełniać wymogi stosowane na terenie gminy wg właściwości terytorialnej. 

1) posiadać specjalistyczne pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniające wymogi
przepisów szczególnych w zakresie wymogów technicznych oraz dopuszczenia ich do ruchu zgodnie z przeznaczeniem; 

2) pojazdy muszą posiadać wyraźny napis, z literami o minimalnej wielkości i grubości jak na tablicy rejestracyjnej pojazdu, umieszczony
na części ładunkowej lub na kabinie „NIECZYSTOŚCI CIEKŁE”; 

3) nieczystości ciekłe przedsiębiorca powinien transportować do stacji zlewnej w Łubinie Kościelnym lub innej, której zarządca wyrazi 
zgodę na ich przyjęcie z terenu Gminy Bielsk Podlaski; 

4) przeprowadzać następujące zabiegi porządkowe i sanitarne podczas prowadzenia działalności: 

a) w przypadku zanieczyszczenia terenu podczas opróżniania zbiorników, transportu nieczystości ciekłych lub wystąpienia awarii 
sprzętu, należy natychmiast uprzątnąć teren doprowadzając do stanu poprzedzającego wystąpienie zdarzenia, 

b) sprzęt i pojazdy poddawać zabiegom dezynfekcyjnym w terminach przewidzianych w przepisach szczególnych,

c) sprzęt i pojazdy powinny być myte i czyszczone w miarę konieczności na bazie transportowej przedsiębiorcy lub w innych 
specjalistycznych przedsiębiorstwach, świadczących w tym zakresie usługi; 

5) posiada bazę transportową na terenie Gminy Bielsk Podlaski lub poza jej obszarem administracyjnym do postoju pojazdów 
przeznaczonych do opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych, odpowiednio urządzoną w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia środowiska; w przypadku, gdy baza jest zaopatrzona w urządzenia przeznaczone do mycia i dezynfekcji pojazdów 
oraz urządzeń technicznych przeznaczonych do opróżniania i transportu nieczystości ciekłych, muszą być bezwzględnie zastosowane
urządzenia technologiczne oczyszczające ścieki przed wpuszczeniem ich do kanalizacji ogólnej lub baza musi posiadać odpowiednią 
oczyszczalnię ścieków zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6) w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę bazy poza terenem administracyjnym Gminy Bielsk Podlaski, baza transportowa musi 
spełniać wymogi stosowane na terenie gminy wg właściwości terytorialnej. 

1) z §1 pkt. 1-4 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod 
groźbą kary za podanie nieprawdziwych danych; 

2) z §1 pkt. 5 poprzez dołączenie do wniosku oryginalnego zobowiązania zarządcy składowiska o gotowości przyjęcia odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Bielsk Podlaski, w którym musi być podany deklarowany okres gotowości odbioru; 

3) z §1 pkt. 6 poprzez dołączenie do wniosku potwierdzonego za zgodność z oryginałem tytułu prawnego do instalacji;

4) z §1 pkt. 7 poprzez podanie we wniosku informacji o sposobie zagospodarowania segregowanych odpadów;

5) z §1 pkt. 8 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą
kary za podanie nieprawdziwych danych, o posiadaniu sprzętu do przeprowadzania wymaganych zabiegów porządkowych i 
sanitarnych lub możliwości przeprowadzania tych zabiegów przez inne podmioty na zlecenie przedsiębiorcy; 

6) z §1 pkt. 9 i 10 poprzez dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii tytułu prawnego do bazy 
transportowej oraz oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą kary za podanie 
nieprawdziwych danych, o spełnianiu przez bazę wymogów §1 pkt. 9 i 10; 

7) z §2 pkt. 1,2 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod 
groźbą kary za podanie nieprawdziwych danych; 

8) z §2 pkt. 3 poprzez dołączenie do wniosku oryginalnego zobowiązania zarządcy stacji zlewnej o gotowości przyjęcia nieczystości 
ciekłych z terenu Gminy Bielsk Podlaski, w którym musi być podany deklarowany okres gotowości odbioru nieczystości; 

9) z §2 pkt. 4 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą
kary za podanie nieprawdziwych danych, o posiadaniu sprzętu do przeprowadzania wymaganych zabiegów porządkowych i 
sanitarnych lub możliwości przeprowadzania tych zabiegów przez inne podmioty na zlecenie przedsiębiorcy; 

10) z §2 pkt. 5 i 6 poprzez dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii tytułu prawnego do bazy 
transportowej oraz oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą kary za podanie 
nieprawdziwych danych, o spełnianiu przez bazę wymogów §2 pkt. 5 i 6. 

Przewodniczący
mgr inż. Walenty Gałuszewski
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Uchwała Nr XXXVI/180 /09

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wymagań, 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008; z 2006r. Nr 144, poz. 1042; z 2008r. Nr 223, poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz § 2,3,4
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bielsk Podlaski działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełnić następujące wymagania: 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bielsk Podlaski działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 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 dokumentuje spełnianie 
wymogów w następujący sposób: 

§ 4. 1. Zapisy uchwały w sprawie posiadania pojazdów, dotyczą pojazdów stanowiących własność przedsiębiorcy, pojazdów 
dzierżawionych, najmowanych oraz wziętych w leasing (stan przed dniem złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia). 

2. Nie dopuszcza się zaliczania do pojazdów posiadanych, pojazdów do których przedsiębiorca nie posiada tytułów prawnych 
wyszczególnionych w ust.1. 

§ 5. Oświadczenia wymienione w §3 mogą być składane jako jedno, pod warunkiem wyszczególnienia spełniania wymogów z §1 i §2 
w zależności od zakresu wnioskowanego zezwolenia. 

§ 6. W przypadku konieczności potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, potwierdzenie może być dokonywane 
przez osobę podpisującą wniosek o wydanie zezwolenia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

1) posiadać, w zależności od rodzaju i ilości odbieranych odpadów, pojazdy służące do ich transportu z nieruchomości do miejsca 
unieszkodliwiania odpadów lub składowania surowców wtórnych, w ilości niezbędnej dla zapewnienia wykonania usług zgodnie z 
zawartymi umowami, spełniające wymogi przepisów szczególnych w zakresie wymogów technicznych oraz dopuszczenia ich do 
ruchu zgodnie z przeznaczeniem; 

2) pojazdy muszą posiadać wyraźny napis, z literami o minimalnej wielkości i grubości jak na tablicy rejestracyjnej pojazdu, umieszczony
na części ładunkowej lub na kabinie informujący jakiego rodzaju odpady są przewożone; 

3) posiadać pojemniki i kontenery wielokrotnego użytku do ustawiania na nieruchomościach z przeznaczeniem do gromadzenia 
odpadów: 

a) o odpowiedniej pojemności w zależności od ilości gromadzonych odpadów i częstotliwości opróżniania,

b) o zróżnicowanym kolorze przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów z wyraźnym napisem informującym, jakiego rodzaju 
wysegregowane odpady należy w danym pojemniku gromadzić; 

4) dopuszcza się zamiast pojemników wielokrotnego użytku stosowanie worków, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów nie 
ulegających degradacji chemicznej i biologicznej w czasie ich przetrzymywania do chwili odbioru; 

5) niesegregowane odpady komunalane przedsiębiorca powinien składować na składowisku w miejscowości Augustowo na terenie 
Gminy Bielsk Podlaski lub innym składowisku, którego zarządca wyrazi zgodę na ich przyjęcie z terenu Gminy Bielsk Podlaski; 

6) strumień niesegregowanych odpadów komunalnych przedsiębiorca może również kierować do instalacji, do których posiada tytuł 
prawny, w których prowadzi się odzysk surowców wtórnych; 

7) segregowane odpady i surowce wtórne przedsiębiorca musi zagospodarować we własnym zakresie poprzez ich odsprzedaż lub 
przetwarzanie w instalacji, do której posiada tytuł prawny; 

8) przeprowadzać następujące zabiegi porządkowe i sanitarne podczas prowadzenia działalności: 

a) w przypadku zaśmiecenia terenu podczas opróżniania pojemników, transportu odpadów lub wystąpienia awarii sprzętu, należy 
natychmiast uprzątnąć teren, doprowadzając do stanu poprzedzającego wystąpienie zdarzenia, 

b) pojemniki i kontenery ustawione na nieruchomościach poddawać zabiegom dezynfekcyjnym w terminach przewidzianych w 
przepisach szczególnych lub dostarczać właścicielom środki do przeprowadzania tych zabiegów, 

c) sprzęt i środki transportu poddawać zabiegom dezynfekcyjnym w terminach przewidzianych w przepisach szczególnych,

d) sprzęt i środki transportu powinny być myte i czyszczone w miarę konieczności na bazie transportowej przedsiębiorcy lub w 
innych specjalistycznych przedsiębiorstwach, świadczących w tym zakresie usługi; 

9) posiadać bazę transportową na terenie Gminy Bielsk Podlaski lub poza jej obszarem administracyjnym, przeznaczoną do postoju 
pojazdów, urządzoną w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska; w przypadku, gdy baza jest zaopatrzona w urządzenia
przeznaczone do mycia i dezynfekcji taboru, sprzętu, pojemników oraz kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 
muszą być bezwzględnie zastosowane urządzenia technologiczne, oczyszczające ścieki przed wpuszczeniem ich do kanalizacji 
ogólnej lub baza musi posiadać odpowiednią oczyszczalnię ścieków zgodnie z przepisami szczególnymi; 

10) w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę bazy poza terenem administracyjnym Gminy Bielsk Podlaski, baza transportowa musi 
spełniać wymogi stosowane na terenie gminy wg właściwości terytorialnej. 

1) posiadać specjalistyczne pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniające wymogi
przepisów szczególnych w zakresie wymogów technicznych oraz dopuszczenia ich do ruchu zgodnie z przeznaczeniem; 

2) pojazdy muszą posiadać wyraźny napis, z literami o minimalnej wielkości i grubości jak na tablicy rejestracyjnej pojazdu, umieszczony
na części ładunkowej lub na kabinie „NIECZYSTOŚCI CIEKŁE”; 

3) nieczystości ciekłe przedsiębiorca powinien transportować do stacji zlewnej w Łubinie Kościelnym lub innej, której zarządca wyrazi 
zgodę na ich przyjęcie z terenu Gminy Bielsk Podlaski; 

4) przeprowadzać następujące zabiegi porządkowe i sanitarne podczas prowadzenia działalności: 

a) w przypadku zanieczyszczenia terenu podczas opróżniania zbiorników, transportu nieczystości ciekłych lub wystąpienia awarii 
sprzętu, należy natychmiast uprzątnąć teren doprowadzając do stanu poprzedzającego wystąpienie zdarzenia, 

b) sprzęt i pojazdy poddawać zabiegom dezynfekcyjnym w terminach przewidzianych w przepisach szczególnych,

c) sprzęt i pojazdy powinny być myte i czyszczone w miarę konieczności na bazie transportowej przedsiębiorcy lub w innych 
specjalistycznych przedsiębiorstwach, świadczących w tym zakresie usługi; 

5) posiada bazę transportową na terenie Gminy Bielsk Podlaski lub poza jej obszarem administracyjnym do postoju pojazdów 
przeznaczonych do opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych, odpowiednio urządzoną w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia środowiska; w przypadku, gdy baza jest zaopatrzona w urządzenia przeznaczone do mycia i dezynfekcji pojazdów 
oraz urządzeń technicznych przeznaczonych do opróżniania i transportu nieczystości ciekłych, muszą być bezwzględnie zastosowane
urządzenia technologiczne oczyszczające ścieki przed wpuszczeniem ich do kanalizacji ogólnej lub baza musi posiadać odpowiednią 
oczyszczalnię ścieków zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6) w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę bazy poza terenem administracyjnym Gminy Bielsk Podlaski, baza transportowa musi 
spełniać wymogi stosowane na terenie gminy wg właściwości terytorialnej. 

1) z §1 pkt. 1-4 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod 
groźbą kary za podanie nieprawdziwych danych; 

2) z §1 pkt. 5 poprzez dołączenie do wniosku oryginalnego zobowiązania zarządcy składowiska o gotowości przyjęcia odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Bielsk Podlaski, w którym musi być podany deklarowany okres gotowości odbioru; 

3) z §1 pkt. 6 poprzez dołączenie do wniosku potwierdzonego za zgodność z oryginałem tytułu prawnego do instalacji;

4) z §1 pkt. 7 poprzez podanie we wniosku informacji o sposobie zagospodarowania segregowanych odpadów;

5) z §1 pkt. 8 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą
kary za podanie nieprawdziwych danych, o posiadaniu sprzętu do przeprowadzania wymaganych zabiegów porządkowych i 
sanitarnych lub możliwości przeprowadzania tych zabiegów przez inne podmioty na zlecenie przedsiębiorcy; 

6) z §1 pkt. 9 i 10 poprzez dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii tytułu prawnego do bazy 
transportowej oraz oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą kary za podanie 
nieprawdziwych danych, o spełnianiu przez bazę wymogów §1 pkt. 9 i 10; 

7) z §2 pkt. 1,2 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod 
groźbą kary za podanie nieprawdziwych danych; 

8) z §2 pkt. 3 poprzez dołączenie do wniosku oryginalnego zobowiązania zarządcy stacji zlewnej o gotowości przyjęcia nieczystości 
ciekłych z terenu Gminy Bielsk Podlaski, w którym musi być podany deklarowany okres gotowości odbioru nieczystości; 

9) z §2 pkt. 4 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą
kary za podanie nieprawdziwych danych, o posiadaniu sprzętu do przeprowadzania wymaganych zabiegów porządkowych i 
sanitarnych lub możliwości przeprowadzania tych zabiegów przez inne podmioty na zlecenie przedsiębiorcy; 

10) z §2 pkt. 5 i 6 poprzez dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii tytułu prawnego do bazy 
transportowej oraz oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą kary za podanie 
nieprawdziwych danych, o spełnianiu przez bazę wymogów §2 pkt. 5 i 6. 

Przewodniczący
mgr inż. Walenty Gałuszewski
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Uchwała Nr XXXVI/180 /09

Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 27 listopada 2009 r.

w sprawie określenia wymagań, 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z
2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181,
poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52,
poz. 420) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porzadku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008; z 2006r. Nr 144, poz. 1042; z 2008r. Nr 223, poz. 1464; z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) oraz § 2,3,4
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bielsk Podlaski działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełnić następujące wymagania: 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Bielsk Podlaski działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 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 dokumentuje spełnianie 
wymogów w następujący sposób: 

§ 4. 1. Zapisy uchwały w sprawie posiadania pojazdów, dotyczą pojazdów stanowiących własność przedsiębiorcy, pojazdów 
dzierżawionych, najmowanych oraz wziętych w leasing (stan przed dniem złożenia wniosku o uzyskanie pozwolenia). 

2. Nie dopuszcza się zaliczania do pojazdów posiadanych, pojazdów do których przedsiębiorca nie posiada tytułów prawnych 
wyszczególnionych w ust.1. 

§ 5. Oświadczenia wymienione w §3 mogą być składane jako jedno, pod warunkiem wyszczególnienia spełniania wymogów z §1 i §2 
w zależności od zakresu wnioskowanego zezwolenia. 

§ 6. W przypadku konieczności potwierdzania kopii dokumentów za zgodność z oryginałem, potwierdzenie może być dokonywane 
przez osobę podpisującą wniosek o wydanie zezwolenia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 

1) posiadać, w zależności od rodzaju i ilości odbieranych odpadów, pojazdy służące do ich transportu z nieruchomości do miejsca 
unieszkodliwiania odpadów lub składowania surowców wtórnych, w ilości niezbędnej dla zapewnienia wykonania usług zgodnie z 
zawartymi umowami, spełniające wymogi przepisów szczególnych w zakresie wymogów technicznych oraz dopuszczenia ich do 
ruchu zgodnie z przeznaczeniem; 

2) pojazdy muszą posiadać wyraźny napis, z literami o minimalnej wielkości i grubości jak na tablicy rejestracyjnej pojazdu, umieszczony
na części ładunkowej lub na kabinie informujący jakiego rodzaju odpady są przewożone; 

3) posiadać pojemniki i kontenery wielokrotnego użytku do ustawiania na nieruchomościach z przeznaczeniem do gromadzenia 
odpadów: 

a) o odpowiedniej pojemności w zależności od ilości gromadzonych odpadów i częstotliwości opróżniania,

b) o zróżnicowanym kolorze przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów z wyraźnym napisem informującym, jakiego rodzaju 
wysegregowane odpady należy w danym pojemniku gromadzić; 

4) dopuszcza się zamiast pojemników wielokrotnego użytku stosowanie worków, przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów nie 
ulegających degradacji chemicznej i biologicznej w czasie ich przetrzymywania do chwili odbioru; 

5) niesegregowane odpady komunalane przedsiębiorca powinien składować na składowisku w miejscowości Augustowo na terenie 
Gminy Bielsk Podlaski lub innym składowisku, którego zarządca wyrazi zgodę na ich przyjęcie z terenu Gminy Bielsk Podlaski; 

6) strumień niesegregowanych odpadów komunalnych przedsiębiorca może również kierować do instalacji, do których posiada tytuł 
prawny, w których prowadzi się odzysk surowców wtórnych; 

7) segregowane odpady i surowce wtórne przedsiębiorca musi zagospodarować we własnym zakresie poprzez ich odsprzedaż lub 
przetwarzanie w instalacji, do której posiada tytuł prawny; 

8) przeprowadzać następujące zabiegi porządkowe i sanitarne podczas prowadzenia działalności: 

a) w przypadku zaśmiecenia terenu podczas opróżniania pojemników, transportu odpadów lub wystąpienia awarii sprzętu, należy 
natychmiast uprzątnąć teren, doprowadzając do stanu poprzedzającego wystąpienie zdarzenia, 

b) pojemniki i kontenery ustawione na nieruchomościach poddawać zabiegom dezynfekcyjnym w terminach przewidzianych w 
przepisach szczególnych lub dostarczać właścicielom środki do przeprowadzania tych zabiegów, 

c) sprzęt i środki transportu poddawać zabiegom dezynfekcyjnym w terminach przewidzianych w przepisach szczególnych,

d) sprzęt i środki transportu powinny być myte i czyszczone w miarę konieczności na bazie transportowej przedsiębiorcy lub w 
innych specjalistycznych przedsiębiorstwach, świadczących w tym zakresie usługi; 

9) posiadać bazę transportową na terenie Gminy Bielsk Podlaski lub poza jej obszarem administracyjnym, przeznaczoną do postoju 
pojazdów, urządzoną w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska; w przypadku, gdy baza jest zaopatrzona w urządzenia
przeznaczone do mycia i dezynfekcji taboru, sprzętu, pojemników oraz kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów, 
muszą być bezwzględnie zastosowane urządzenia technologiczne, oczyszczające ścieki przed wpuszczeniem ich do kanalizacji 
ogólnej lub baza musi posiadać odpowiednią oczyszczalnię ścieków zgodnie z przepisami szczególnymi; 

10) w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę bazy poza terenem administracyjnym Gminy Bielsk Podlaski, baza transportowa musi 
spełniać wymogi stosowane na terenie gminy wg właściwości terytorialnej. 

1) posiadać specjalistyczne pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, spełniające wymogi
przepisów szczególnych w zakresie wymogów technicznych oraz dopuszczenia ich do ruchu zgodnie z przeznaczeniem; 

2) pojazdy muszą posiadać wyraźny napis, z literami o minimalnej wielkości i grubości jak na tablicy rejestracyjnej pojazdu, umieszczony
na części ładunkowej lub na kabinie „NIECZYSTOŚCI CIEKŁE”; 

3) nieczystości ciekłe przedsiębiorca powinien transportować do stacji zlewnej w Łubinie Kościelnym lub innej, której zarządca wyrazi 
zgodę na ich przyjęcie z terenu Gminy Bielsk Podlaski; 

4) przeprowadzać następujące zabiegi porządkowe i sanitarne podczas prowadzenia działalności: 

a) w przypadku zanieczyszczenia terenu podczas opróżniania zbiorników, transportu nieczystości ciekłych lub wystąpienia awarii 
sprzętu, należy natychmiast uprzątnąć teren doprowadzając do stanu poprzedzającego wystąpienie zdarzenia, 

b) sprzęt i pojazdy poddawać zabiegom dezynfekcyjnym w terminach przewidzianych w przepisach szczególnych,

c) sprzęt i pojazdy powinny być myte i czyszczone w miarę konieczności na bazie transportowej przedsiębiorcy lub w innych 
specjalistycznych przedsiębiorstwach, świadczących w tym zakresie usługi; 

5) posiada bazę transportową na terenie Gminy Bielsk Podlaski lub poza jej obszarem administracyjnym do postoju pojazdów 
przeznaczonych do opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych, odpowiednio urządzoną w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia środowiska; w przypadku, gdy baza jest zaopatrzona w urządzenia przeznaczone do mycia i dezynfekcji pojazdów 
oraz urządzeń technicznych przeznaczonych do opróżniania i transportu nieczystości ciekłych, muszą być bezwzględnie zastosowane
urządzenia technologiczne oczyszczające ścieki przed wpuszczeniem ich do kanalizacji ogólnej lub baza musi posiadać odpowiednią 
oczyszczalnię ścieków zgodnie z przepisami szczególnymi; 

6) w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę bazy poza terenem administracyjnym Gminy Bielsk Podlaski, baza transportowa musi 
spełniać wymogi stosowane na terenie gminy wg właściwości terytorialnej. 

1) z §1 pkt. 1-4 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod 
groźbą kary za podanie nieprawdziwych danych; 

2) z §1 pkt. 5 poprzez dołączenie do wniosku oryginalnego zobowiązania zarządcy składowiska o gotowości przyjęcia odpadów 
komunalnych z terenu Gminy Bielsk Podlaski, w którym musi być podany deklarowany okres gotowości odbioru; 

3) z §1 pkt. 6 poprzez dołączenie do wniosku potwierdzonego za zgodność z oryginałem tytułu prawnego do instalacji;

4) z §1 pkt. 7 poprzez podanie we wniosku informacji o sposobie zagospodarowania segregowanych odpadów;

5) z §1 pkt. 8 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą
kary za podanie nieprawdziwych danych, o posiadaniu sprzętu do przeprowadzania wymaganych zabiegów porządkowych i 
sanitarnych lub możliwości przeprowadzania tych zabiegów przez inne podmioty na zlecenie przedsiębiorcy; 

6) z §1 pkt. 9 i 10 poprzez dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii tytułu prawnego do bazy 
transportowej oraz oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą kary za podanie 
nieprawdziwych danych, o spełnianiu przez bazę wymogów §1 pkt. 9 i 10; 

7) z §2 pkt. 1,2 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod 
groźbą kary za podanie nieprawdziwych danych; 

8) z §2 pkt. 3 poprzez dołączenie do wniosku oryginalnego zobowiązania zarządcy stacji zlewnej o gotowości przyjęcia nieczystości 
ciekłych z terenu Gminy Bielsk Podlaski, w którym musi być podany deklarowany okres gotowości odbioru nieczystości; 

9) z §2 pkt. 4 poprzez dołączenie do wniosku oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą
kary za podanie nieprawdziwych danych, o posiadaniu sprzętu do przeprowadzania wymaganych zabiegów porządkowych i 
sanitarnych lub możliwości przeprowadzania tych zabiegów przez inne podmioty na zlecenie przedsiębiorcy; 

10) z §2 pkt. 5 i 6 poprzez dołączenie do wniosku potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii tytułu prawnego do bazy 
transportowej oraz oświadczenia podpisanego imiennie przez upoważnioną osobę przedsiębiorcy pod groźbą kary za podanie 
nieprawdziwych danych, o spełnianiu przez bazę wymogów §2 pkt. 5 i 6. 

Przewodniczący
mgr inż. Walenty Gałuszewski

ID: RHFROE. Niepodpisany. Status: uchwalony Strona 3 / 3


