
2587 

UCHWAŁA Nr XI/190/2011 

 Rady Miejskiej w Nidzicy 

z dnia 29 września 2011 r. 

 

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Nidzica. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, t.j. z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, 
poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 
Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 
poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. 
Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; 
z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. 
Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, 
poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, 
poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 
Nr 21, poz. 113) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości 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; z 2010 r. Nr 47, poz. 278), Rada Miejska w 
Nidzicy uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Określa 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 Nidzica, stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały. 

 
2. Określa się wymagania jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych z terenu Gminy Nidzica, stanowiące załącznik 
Nr 2 do uchwały. 

 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Nidzicy. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy  
Marek Kierzkowski 

 

 
Załącznik nr 1 
do uchwały nr XI/190/2011 
Rady Miejskiej w Nidzicy 
z dnia 29 września 2011 r. 

 
Wymogi jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nidzica. 

 
1. Podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 

zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 
ubiegającego się o zezwolenie, oraz jego numer 
identyfikacyjny NIP.* 

 
2. Posiadać zaplecze techniczno biurowe (miejsce 

składowania sprzętu i pomieszczenia biurowe). 
 
3. Posiadać specjalistyczne środki transportu, 

przystosowane do bezpyłowego dobierania oraz 
przewozu odpadów komunalnych (odpady powinny 
być osłonięte osłonami, by zabezpieczyć przed ich 
rozrzucaniem i pyleniem podczas transportu). 

 
4. Określić miejsce i obszar działalności.* 
 
5. Określić termin rozpoczęcia i ewentualnego 

zakończenia działalności. 
 
6. Określić proponowane zabiegi z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej „planowane po 
zakończeniu działalności.”* 

 
7. Posiadać środki techniczne umożliwiające 

zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego 

odbioru odpadów, zarówno w zabudowie 
jednorodzinnej jak i wielorodzinnej. 

 
8. Zobowiązać się do odbioru wszystkich rodzajów 

zbieranych selektywnie odpadów komunalnych w tym, 
odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii 
przenośnych, zużytych akumulatorów przenośnych 
oraz odpadów z remontów.* 

 
9. Zachowywać odpowiednie normy sanitarne i 

techniczne zgodne z Regulaminem Utrzymania 
Czystości i Porządku na Terenie Gminy Nidzica.* 

 
10. Określić sposób całkowitego ograniczenia 

składowania odpadów ulegających biodegradacji. 
 
11.Przekazywać w terminie wszystkie informacje 

wymagane w art. 9a 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.).* 

 
„Wykaz wymaganych dokumentów: 
1. Umowa kupna, najmu lub inny dokument 

potwierdzający posiadane środki techniczne. 



 

2. Opis techniczny posiadanego sprzętu. 
3. Posiadać dokumenty potwierdzające brak zaległości w 

uiszczaniu należności lub złożyć odpowiednie 
oświadczenie o wywiązaniu się z obciążeń 
podatkowych na rzecz skarbu państwa, gminy, miasta, 
opłacać składki ZUS. 

4. Potwierdzenie przyjęcia odpadów na wysypisko 
gminne Kanigowo lub inne należące do Ekologicznego 
Związku Gmin „Działdowszczyzna”. 

5. Udokumentować gotowość przyjęcia przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów spełniającego 
wymagania odnośnie miejsc odzysku i 
unieszkodliwiania, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 
oraz art. 7 ust. 3a, pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r., 
o odpadach (Dz. U. z 2010 r., Nr 185, poz. 1243 z późn. 
zm.).”* 

 
 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały nr XI/190/2011 
Rady Miejskiej w Nidzicy 
z dnia 29 września 2011 r. 

 
Wymogi jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 
1. Podać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 

zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy 
ubiegającego się o zezwolenie oraz jego numer 
identyfikacyjny NIP.* 

 
2. Posiadać zaplecze techniczno biurowe (miejsce 

składowania sprzętu i pomieszczenia biurowe). 
 
3. Posiadać specjalistyczne środki transportu i poboru 

przystosowane do odbioru nieczystości ciekłych 
zgodne z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 12 listopada 2002 r. (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, 
poz. 1617), w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych. 

 
4. Określić miejsce i obszar działalności.* 
 
5. Określić termin rozpoczęcia i ewentualnego 

zakończenia działalności.* 
 
6. Określić proponowane zabiegi z zakresu ochrony 

środowiska i ochrony sanitarnej „planowane po 
zakończeniu działalności.”* 

 

7. Zachowywać odpowiednie normy sanitarne zgodne z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12 listopada 2020 r., w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193, poz. 1617) 
oraz Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku 
na Terenie Gminy Nidzica. 

 
8. Przekazywać w terminie wszystkie informacje 

wymagane w art. 9a 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.). 

 
„Wykaz wymaganych dokumentów: 
1. Umowa kupna, najmu lub inny dokument 

potwierdzający posiadane środki techniczne. 
2. Opis techniczny posiadanego sprzętu. 
3. Posiadać dokumenty potwierdzające brak zaległości w 

uiszczaniu należności lub złożyć odpowiednie 
oświadczenie o wywiązaniu się z obciążeń 
podatkowych na rzecz skarbu państwa, gminy, miasta, 
opłacać składki ZUS. 

4. Udokumentowane potwierdzenie przyjęcia ścieków 
przez stację zlewną.”* 

 
 
____________ 
* Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Warmińsko-Mazurskiego  
   - PN.4131.386.2011 z dnia 4 listopada 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


