
563 

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/10 

Rady Miejskiej w Lidzbarku 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

w sprawie wymaga ń, jakie powinni spełnia ć przedsi ębiorcy ubiegaj ący si ę o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

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

działalno ści w zakresie opró żniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecz ysto ści ciekłych na terenie  

Miasta i Gminy Lidzbark. 

 
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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,  
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568;  
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. 
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, 
poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420, Nr 157, poz. 1241) w związku z 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 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464;  
z 2009 r. Nr 18, poz. 97,Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, 
Nr 215, poz. 1664) oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), 
Rada Miejska w Lidzbarku 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 
Miasta i Gminy Lidzbark, 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 Miasta i Gminy Lidzbark, stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 
Lidzbarka. 
 

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

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej 

Irena Romulewicz 
 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXXIX/297/10 
Rady Miejskiej w Lidzbarku 
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIA Ć PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJ ĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA  
NA PROWADZENIE DZIAŁALNO ŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁA ŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY LIDZBARK. 
 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości powinien spełniać 
następujące wymagania: 
 
  1) posiadać bazę transportową.  Pod pojęciem bazy należy 

rozumieć ogrodzoną nieruchomość z utwardzonym 
placem, zapleczem techniczno-biurowym oraz 
możliwością garażowania pojazdów i magazynowania 
pojemników, 

 
  2) posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane 

do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, zapewniające systematyczny odbiór 
odpadów, 

 
  3) posiadać środki techniczne i transportowe umożliwiające 

zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego 
odbioru odpadów zebranych selektywnie zarówno 
w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej lub 
powinien zapewnić odbiór odpadów zebranych 
selektywnie poprzez zawarcie stosownej umowy 

(porozumienia) z innym podmiotem prowadzącym 
działalność w zakresie selektywnej zbiórki odpadów, 

 
  4) oznakować pojazdy i sprzęt używany do prowadzenia 

przedmiotowej działalności, nazwą i telefonem 
kontaktowym przedsiębiorcy, 

 
  5) posiadać środki techniczne umożliwiające 

ewidencjonowanie ilości i rodzaju odpadów 
odebranych z terenu Miasta i Gminy Lidzbark, 

 
  6) posiadać środki techniczne umożliwiające 

przekazywanie organowi gminy danych wymaganych 
przepisami, w formie pisemnej i elektronicznej, 

 
  7) zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów  

i pojemników używanych do prowadzenia działalności, 
w celu zachowania odpowiedniego standardu 
sanitarno-higienicznego, 

 



2. Powyższe wymagania powinny zostać 
udokumentowane. Dokumentami, o których mowa, są 
w szczególności: 
 
  1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza, 
 
  2) tytuł prawny potwierdzający posiadanie środków, 

o których mowa w ust. 1, wraz z ich opisem technicznym, 
 
  3) umowa (porozumienie) z podmiotem prowadzącym 

działalność w zakresie selektywnej zbiórki odpadów. 
 

3. Odpady komunalne odbierane od właścicieli 
nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Lidzbark zostaną 

przekazane do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 
wskazanych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 
 

4. Działalność przedsiębiorcy powinna być zgodna z: 
 
  1) Planem gospodarki odpadami dla gmin członków 

Ekologicznego Związku Gmin „Działdowszczyzna”, 
 
  2) Planem gospodarki odpadami dla województwa 

warmińsko-mazurskiego, 
 
  3) Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta i Gminy Lidzbark. 

 
Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXXIX/297/10 
Rady Miejskiej w Lidzbarku 
z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 
WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIA Ć PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJ ĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA  

NA PROWADZENIE DZIAŁALNO ŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU MIASTA I GMINY LIDZBARK. 

 
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
powinien spełniać następujące wymagania: 
 
  1) posiadać bazę transportową. Pod pojęciem bazy 

należy rozumieć ogrodzoną nieruchomość  
z utwardzonym placem, zapleczem techniczno-
biurowym oraz możliwością garażowania pojazdów, 

 
  2) posiadać specjalistyczne pojazdy asenizacyjne, 

którymi prowadzony będzie transport nieczystości 
ciekłych, spełniające wymagania rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. 
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

 
  3) oznakować pojazdy używane do prowadzenia 

przedmiotowej działalności, nazwą i telefonem 
kontaktowym przedsiębiorcy, 

 
  4) zapewnić odpowiedni standard sanitarny 

świadczonych usług, po zakończeniu pracy 
przeprowadzić dezynfekcję części spustowej zbiornika 
pojazdu asenizacyjnego oraz umyć pojazd; 
zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym 
wydostawaniem się nieczystości ciekłych na zewnątrz 
pojazdu w czasie transportu, 

 
  5) zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów 

używanych do prowadzenia działalności, w celu 
zachowania odpowiedniego standardu sanitarno-
higienicznego, 

 
  6) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie 

organowi gminy, w formie elektronicznej i pisemnej, 
danych wymaganych przepisami. 

 
2. Powyższe wymagania powinny zostać 

udokumentowane. Dokumentami, o których mowa, są 
w szczególności: 
 
  1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się 
baza, 
 
  2) tytuł prawny potwierdzający posiadanie środków, 

o których mowa w ust. 1, wraz z ich opisem 
technicznym. 

 
3. Nieczystości ciekłe należy wywozić na stacje 

zlewne oczyszczalni ścieków, za pokwitowaniem zgodnie 
z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r.  
w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych 
do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


