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UCHWAŁA Nr XLV/288/2010* 

Rady Gminy Grodziczno 

z dnia 28 pa ździernika 2010 r. 

 

w sprawie wymaga ń, jakie powinien spełnia ć przedsi ębiorca ubiegaj ący si ę o uzyskanie zezwolenia  

na prowadzenie działalno ści w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści,  

opró żniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecz ysto ści ciekłych, prowadzenia schroniska  

dla bezdomnych zwierz ąt, grzebowiska zwłok zwierz ęcych i ich cz ęści, spalarni zwłok zwierz ęcych i ich cz ęści  

oraz ochrony przed bezdomnymi zwierz ętami na terenie Gminy Grodziczno 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U.  
Nr 23, poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113, 
poz. 984, Dz. U. Nr 153, poz. 1271 i Dz. U. Nr 214,  
poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Dz. U.  
Nr 162, poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055,  
Dz. U. Nr 116, poz. 1203 i Dz. U. z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441 i Dz. U. Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r.  
Nr 17, poz. 128 i Dz. U. Nr 181, poz. 1337; Dz. U.  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Dz. U. Nr 138, poz. 974 i Dz. U. 
Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,  
Dz. U. Nr 223, poz. 1458 oraz Dz. U. z 2009 r. Nr 52  
poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Dz. U. Nr 28 
poz. 142, Dz. U. Nr 28 poz. 146, Dz. U. Nr 106 poz. 675), 
art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; Dz. U. z 2006 r. Nr 144,  
poz. 1042; Dz. U. z 2005 Nr 180, poz. 1495, Dz. U.  
z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; Dz. U. z 2009 r. Nr 18, 
poz. 97, Dz. U. Nr 79, poz. 666, Dz. U. Nr 92, poz. 753, 
Dz. U. Nr 216 poz. 1664; Dz. U. z 2010 r. Nr 47, poz. 278) 
oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Gminy Grodziczno 
uchwala, 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, prowadzenia schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy 
Grodziczno. 
 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 
 
  1) przestrzegać wymagań określonych uchwałą  

Nr XLV/287/2010 Rady Gminy Grodziczno z dnia  
28 października 2010 r. w sprawie uchwalenia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Grodziczno z uwzględnieniem zmian 
wprowadzanych w trakcie obowiązywania zezwolenia; 

 
  2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, 

na której położona jest baza transportowa, spełniająca 

wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych 
i ochrony środowiska; 

 
  3) posiadać specjalistyczne środki transportu tzw. 

"bezpyłowe" przystosowane do opróżniania typowych 
pojemników do gromadzenia odpadów oraz pojazdy 
ciężarowe skrzyniowe zabezpieczone siatką lub 
plandeką do odbierania odpadów opakowaniowych, 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów oraz 
odpadów z remontów w ilości zapewniającej terminowy 
i sprawny odbiór od właścicieli nieruchomości; 

 
  4) wyposażyć pojazdy w narzędzia umożliwiające 

posprzątanie terenu po opróżnieniu pojemników na 
odpady; 

 
  5) przedstawić dokumenty potwierdzające stan posiadanych 

środków transportowych wraz z ich opisem technicznym; 
 
  6) zapewnić należyty stan techniczny oraz sanitarny 

środków transportowych, pojemników stanowiących 
jego własność, ze wskazaniem miejsca i technologii 
okresowego ich mycia i dezynfekcji; 

 
  7) oznakować sprzęt transportowy nazwą i adresem 

przedsiębiorcy; 
 
  8) przekazywać odpady komunalne zmieszane i zebrane 

selektywnie do miejsc unieszkodliwiania i odzysku 
wymienionych w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami; 

 
  9) posiadać środki techniczne i transportowe umożliwiające 

zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego 
odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno 
w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej; 

 
10) zapewnić usługobiorcom możliwość zakupu lub 

dzierżawy urządzeń do zbierania odpadów 
komunalnych określonych w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Grodziczno; 

 
11) wykazać się posiadaniem sprzętu informatycznego 

pozwalającego na prowadzenie ewidencji zawartych 
umów, ilości i rodzajów odebranych odpadów oraz 
przekazanie tych danych organowi gminy. 

 
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać 
następujące wymagania: 
  1) przy świadczeniu usług przestrzegać wymagań 

określonych uchwałą Nr XLV/287/2010 Rady Gminy 
Grodziczno z dnia 28 października 2010 r. w sprawie 



uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Grodziczno z uwzględnieniem zmian 
wprowadzanych w trakcie obowiązywania zezwolenia; 

  2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, 
na której położona jest baza transportowa, spełniająca 
wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych 
i ochrony środowiska; 

  3) posiadać pojazd 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 ze zm.); 

  4) przedstawić dokumenty potwierdzające stan posiadanych 
środków transportowych wraz z ich opisem technicznym; 

  5) udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości 
ciekłych przez oczyszczalnię ścieków; 

  6) wskazać miejsca i technologię mycia i dezynfekcji 
środków transportu; 

  7) oznakować sprzęt transportowy nazwą i adresem 
przedsiębiorcy; 

  8) zapewnić realizacje usługi na każde zlecenie 
właścicieli nieruchomości, z którym zawarta została 
umowa o świadczeniu usługi, w terminie nie później 
niż w ciągu dwóch dni od daty zlecenia; 

  9) wykazać się posiadaniem sprzętu informatycznego 
pozwalającego na prowadzenie ewidencji zawartych 
umów, ilości i rodzajów odebranych nieczystości ciekłych 
oraz przekazanie tych danych organowi gminy. 

 
§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie schroniska dla bezdomnych 
zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać 
następujące wymagania: 
 
  1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na 

której zlokalizowane jest schronisko, grzebowisko lub 
spalarnia zwłok zwierzęcych; 

 
  2) posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami 

niezbędnymi do właściwego prowadzenia określonej 
działalności, w szczególności: 
a) dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt: 

- urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania 
i obezwładniania zwierząt, 

- pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, 
- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok 

zwierzęcych, 
- środkami służącymi do transportu zwierząt  

(np. klatkami). 
b) dla prowadzenia grzebowiska: 

- środkami służącymi do transportu zwłok 
zwierzęcych, 

- narzędziami służącymi do grzebania zwłok 
zwierzęcych, 

- pojazdem przystosowanym do transportu zwłok 
zwierzęcych, 

- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok 
zwierzęcych, 

- piecem do spalania zwłok zwierzęcych 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

c) dla prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 
- pojazdem przystosowanym do transportu zwłok 

zwierzęcych, 

- piecem do spalania zwłok zwierzęcych, 
- chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok 

zwierzęcych z zastrzeżeniem ust. 3, 
- środkami do przechowywania bądź gromadzenia 

odpadów powstałych w procesie spalania bądź 
posiadać umowę gwarantującą odbiór bądź 
pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru 
odpadów powstałych w procesie spalania. 

d) dla prowadzenia działalności w zakresie ochrony 
przed bezdomnymi zwierzętami: 
- dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi 

do właściwego wyłapywania bezdomnych 
zwierząt, w szczególności: 

- urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania 
i obezwładniania zwierząt, 

- pojazdem i środkami przystosowanymi do 
transportu zwierząt, 

- posiadać umowę gwarantującą odbiór lub 
pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru 
zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą 
prowadzącym schronisko dla zwierząt, 

- prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych. 
 
  3) jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania 

zwłok zwierząt, wówczas powinien przedłożyć 
stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok 
zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie 
o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 
zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, 
wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów 
zwierzęcych; 

 
  4) jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do 

czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, 
wówczas powinien przedłożyć stosowną umowę 
gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić 
pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok 
zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego 
działalność w zakresie zbierania, przechowywania, 
operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub 
usuwania ubocznych produktów zwierzęcych; 

 
§ 5. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie 

zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych 
wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 
 

§ 6. Pojazdy stosowane do odbierania odpadów 
komunalnych oraz 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.). 

 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  

Gminy Grodziczno. 
 

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

Przewodnicząca Rady Gminy  
Irena Gorczyńska

 
     
* Skarga Wojewody Warmińsko-Mazurskiego do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie 
- PN.0914-40/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. 
 


