
UCHWAŁA NR L/692/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZABRZU  

z dnia 15 marca 2010 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, art. 40 ust. 1 art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.), w związku z art. 

7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 

Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) 

Rada Miejska w Zabrzu u c h w a l a: 

§ 1. Wymagania, 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.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien: 

1. posiadać zaplecze techniczno-biurowe;  

2. posiadać bazę transportową odpowiednią do świadczonych usług wraz z: 

3. dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi umożliwiającymi 

wykonywanie usług we wnioskowanym zakresie i spełniającymi wymagania techniczne określone

w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz w innych przepisach 

szczegółowych. Specjalistyczne pojazdy i sprzęt powinny być: 

4. dysponować rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu w celu zapewnienia 

ciągłości usług w przypadku awarii.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych powinien dodatkowo spełniać następujące 

wymagania: 

1. dysponować urządzeniami służącymi do zbierania odpadów komunalnych, w tym 

również do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Urządzenia służące do gromadzenia 

odpadów komunalnych powinny być: 

2. dysponować pojazdami przeznaczonymi do odbioru selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych w tym odpadów wielkogabarytowych i odpadów ulegających biodegradacji;  

§ 4. Wymagania określone w § 2 i § 3 powinny być udokumentowane: 

1. prawem do dysponowania pojazdami przeznaczonymi do odbioru odpadów 

komunalnych,  

2. tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa,  

3. zdjęciami pojazdów i urządzeń do zbierania odpadów komunalnych.  

§ 5. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych powinny być zgodne 

z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zabrze.  

§ 7. Uchyla się Uchwałę Nr XLIX/670/10 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 15.02.2010r. 

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.  

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

a) miejscami postojowymi w ilości odpowiadającej ilości pojazdów przeznaczonych do 

odbioru odpadów komunalnych, 

b) zapleczem technicznym wyposażonym w narzędzia i urządzenia zapewniające utrzymanie 

pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych i/lub transportu nieczystości 

ciekłych w należytym stanie technicznym, 

c) miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów;

a) trwale oznakowane adresem i nazwą przedsiębiorcy,

b) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu urządzeń 

służących do zbierania odpadów komunalnych lub zbiorników na nieczystości ciekłe, 

c) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu 

transportowanych odpadów komunalnych i/lub nieczystości ciekłych; 

a) przystosowane do mechanicznego rozładunku,

b) odporne na korozję,

c) estetyczne i odpowiednio oznakowane,

d) o szczelnym zamknięciu;

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Zabrzu  

 

Adam Moś 
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