
 
UCHWAŁA NR XXXVI/193/09* 

RADY GMINY PUŁAWY 
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 oraz 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.) Rada Gminy Puławy 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 na terenie Gminy Puławy stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej 
uchwały. 
 

§2. 
Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Puławy stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej 
uchwały. 

§3. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 
 

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

Województwa Lubelskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 

Wojciech Dzwonkowski 
 
 
 
 
 
* Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Lubelskiego Nr NK.II.0911/439/09 z dnia 30 grudnia  
2009 r.  
 
 



 
Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr XXXVI/193/09 
RADY GMINY PUŁAWY 
z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
 

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

terenie Gminy Puławy 
 

§ 1. 
Przedsiębiorca zobowiązany jest do: 

1) złożenia wniosku opracowanego zgodnie z art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 września 
z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
z późn. zm.), 

2) określenia rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 
3) udokumentowania gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorców, o których mowa  

w §2 ust. 2, 
4) niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Puławy wszelkich zmian w danych określonych 

w zezwoleniu. 
 

§ 2. 
1. Działalność przedsiębiorcy, będąca przedmiotem wniosku, powinna być prowadzona 

zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Puławy zatwierdzonym uchwałą 
Nr XIX/115/04 Rady Gminy Puławy z dnia 13 sierpnia 2004 r. 

2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 
odpadów komunalnych w następujący sposób: 

 1) niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Puławy, które nie mogą być 
 poddane odzyskowi, należy składować na składowisku Zakładu Unieszkodliwiania 
 Odpadów Komunalnych (ZUOK) w Puławach, ul. Dęblińska 96 lub na innych 
 składowiskach spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.  
 o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), zgodnie z wojewódzkim planem 
 gospodarki odpadami, 

2) odpady ulegające biodegradacji należy przekazywać do kompostowni w ZUOK Puławy 
lub innej określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, 
3) odpady z selektywnej zbiórki odpadów prowadzonej na terenie Gminy Puławy należy 
przekazywać do sortowni ZUOK w Puławach lub innych określonych w wojewódzkim 
planie gospodarki odpadami, 
4) odpady wielkogabarytowe należy przekazywać na składowisko ZUOK w Puławach lub 
inne określone w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, 
5) odpady z remontów należy przekazywać do ZUOK w Puławach lub innego określonego 
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. 

3. Przedsiębiorca, przed przekazaniem odebranych odpadów komunalnych do miejsc o których 
mowa w ust. 2 może, zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 13 września z 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. 
zm.), prowadzić sortowanie lub kompostowanie tych odpadów w instalacjach do których 
posiada tytuł prawny na podstawie odrębnych decyzji. 

 
§ 3. 

1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczania masy składowanych odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji. 



2. Maksymalny dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji odebranych przez przedsiębiorcę z terenu Gminy Puławy określa się zgodnie 
z Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Puławy, przyjmując za podstawę docelowe 
ilości odpadów dopuszczonych do składowania w latach: 2010, 2013, 2020 oraz udział 
przedsiębiorcy w rynku w roku poprzednim. 

3. Udział przedsiębiorcy w rynku usług stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów 
komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę i łącznej masy tych odpadów odebranych 
z terenu Gminy Puławy w danym roku. 

4. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa 
w ust. 1. 
 

§ 4. 
1. Świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może 

być realizowane wyłącznie na podstawie umowy i warunkach w niej określonych. 
2. Przedsiębiorca jest zobowiązany do wystawiania dowodów korzystania z usług z podaniem 

daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych odpadów oraz ceny za wykonaną usługę. 
 

§ 5. 
1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest do 

przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Puławy ustalonego uchwałą Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Puławy z dnia 29 grudnia 
2005 r. 

2. Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 
ust. 2, z częstotliwością określoną w § 9 ust. 2 regulaminu.  

 
§ 6. 

1. Pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę powinny zapewniać możliwość zbierania 
odpadów zgodnie z zapisami § 8 regulaminu. 

2. Przedsiębiorca powinien zapewniać możliwość mycia i odkażania pojemników na 
indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości. 

 
§ 7. 

1. Pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.). 

2. Pojazdy powinny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów. 
3. Pojazdy powinny spełniać standardy techniczne określone odpowiednio: 

1) normą PE-EN 1501-1 Pojazdy do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi 
mechanizmy załadowcze. Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa, 
2) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170), 
3) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. 
zm.), 
4) deklaracji zgodności według ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), 

5) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). 

4. Pojazdy do transportu kontenerów oraz pojazdy pojazdy skrzyniowe z urządzeniem do 
wywrotu powinny posiadać dodatkowo zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów siatką 



lub plandeką. 
5. Pojazdy powinny być oznakowane nazwą i adresem przedsiębiorcy. 
6. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości, własne lub obce w postaci 

usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady, w zakresie prowadzenia obsługi 
pojazdów, o których mowa w ust. 1-4, w sposób określony w instrukcjach eksploatacji. 
 

§ 8. 
1. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być myte zewnętrznie po 

zakończeniu każdego dnia ich użytkowania oraz myte zewnętrznie, wewnętrznie i odkażane 
nie rzadziej niż raz w miesiącu. 

2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do 
mycia i dezynfekcji pojazdów lub posiadania umowy z podmiotem świadczącym takie 
usługi. 
 

§ 9. 
Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność będącą przedmiotem wniosku w sposób nie 
powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
     Załącznik Nr 2 

do Uchwały Nr XXXVI/193/09 
RADY GMINY PUŁAWY 
z dnia 27 listopada 2009 r. 

 
 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych terenie gminy Puławy 
 

§ 1. 
Przedsiębiorca zobowiązany jest do: 

1) złożenia wniosku zgodnie z art. 8 ust. 1 i 1a 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.), 

2) udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę, o którym 
mowa w § 3 ust. 2, 

3) niezwłocznego zgłaszania Wójtowi Gminy Puławy wszelkich zmian w danych określonych 
w zezwoleniu. 
 

§ 2. 
1. Świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem 
nieruchomości i na warunkach w niej określonych. 

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi z 
podaniem daty wykonania usług, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny 
za wykonaną usługę. 

 
§ 3. 

1. Przedsiębiorca, prowadząc działalność będącą przedmiotem wniosku, zobowiązany jest 
do przestrzegania przepisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Puławy ustalonego uchwałą Nr XXXIII/181/05 Rady Gminy Puławy z dnia 29 
grudnia 2005 r. 

2. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych wyłącznie do stacji 
zlewnych. 

3. Przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z 
częstotliwością uzgodnioną ze stacją zlewną w sposób zapobiegający wypływaniu 
nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego 
opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych. 

 
§ 4. 

1. Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z 
dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z 
późn. zm.). 

2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać standardy techniczne określone 
odpowiednio: 

1) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 
dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617), 
2) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie 
warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, 
poz.1576), 



3) deklaracją zgodności według ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny 
zgodności (Dz. U. z 2004 Nr 204, poz. 2087 z późn. zm.), 
4) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie 
minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie 
użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596 z późn. 
zm), 
5) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz. U. Nr 259, poz. 2170), 
6) rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do 
środowiska (Dz. U. Nr 263, poz. 2202 z późn. zm.). 

3. Przedsiębiorca powinien posiadać udokumentowane możliwości, własne lub obce w postaci 
usług świadczonych przez wyspecjalizowane zakłady, w zakresie prowadzenia obsługi 
pojazdów, o których mowa w ust. 1 i 2, w sposób określony w instrukcjach eksploatacji.  

 
§ 5. 

1. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
powinny być myte zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia pracy oraz myte 
zewnętrznie, wewnętrznie i odkażane nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu. 

2. Przedsiębiorca powinien przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie myjni do 
mycia i dezynfekcji pojazdów lub posiadania umowy z podmiotem świadczącym takie 
usługi. 

 


