
UCHWAŁA NR 342/XXXVIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych z terenu gminy Kłobuck. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 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.) oraz art. 4 ust. 1 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 

z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie: 

2. Wymagania odnoszą się w szczególności do: 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie 

miasta i gminy Kłobuck działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

2. Przedsiębiorca występujący o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do 

unieszkodliwiania odpadów lub przekazywania do odzysku poprzez poddanie ich recyklingowi 

lub przekazanie - zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego -

podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow 

komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych

- celem uzyskania poziomów określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy 

Kłobuck działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

§ 4. 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinni w celu 

zagwarantowania należytego poziomu wykonywania usług zapewnić: 

2. Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie objętym zezwoleniem powinni: 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 2/GOR/2009 Burmistrza Kłobucka z dnia 19 maja 2009 r.w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 

Kłobuck.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

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

Województwa Śląskiego.  

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

1) wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,

2) miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie, 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, w szczególności: 

a) samochód bezpylny do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych,

b) samochód typu „hakowiec” do opróżniania kontenerów z terenów budownictwa 

mieszkaniowego wielorodzinnego, 

c) samochód przystosowany do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie 

zebranych odpadów w sposób gwarantujący uniknięcie ich zmieszania z odpadami 

innego rodzaju, 

d) samochód skrzyniowy wyposażony w żuraw do opróżniania pojemników typu „dzwon”

z terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, 

e) samochód do odbioru odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

f) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych 

w odpowiedniej ilości oraz odpowiedniego koloru, worki oraz pojemniki typu „dzwon” 

do segregowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck; 

2) posiadać środki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) posiadać wydzielony budynek i plac oraz urządzenia umożliwiające prowadzenie selektywnej

zbiórki odpadów lub posiadać umowy albo pisemne zapewnienie, że czynności te wykonane

zostaną we własnym zakresie przez innego uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odzysku odpadów; 

4) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

odpadów komunalnych: 

a) pozostałych po procesach segregacji i odzysku (balastu),

b) zebranych selektywnie przez przedsiębiorcę lub mieszkańców,

c) zmieszanych;

5) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

6) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych; 

7) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, a w szczególności posiadać pojazdy asenizacyjne, 

spełniające wymagania techniczne określone w przepisach odrębnych dotyczących 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

2) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

nieczystości ciekłych przez podmiot prowadzący punkt zlewny; 

3) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywane opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków odbieranych od 

właścicieli nieruchomości; 

5) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) zatrudnienie odpowiedniej do zakresu działalności liczby wykwalifikowanych pracowników 

wykonujących czynności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska, a w przypadku 

operatora samochodu z żurawiem do opróżniania pojemników typu ”dzwon” pracownika 

przeszkolonego w zakresie obsługi takich urządzeń; 

2) zatrudnienie co najmniej jednego pracownika personelu posiadającego kwalifikacje 

w zakresie gospodarowania odpadami, nieczystościami ciekłymi, ochrony sanitarnej lub 

ochrony środowiska (obowiązki takiego pracownika może pełnić także właściciel firmy); 

3) posiadanie lub zapewnienie dysponowania samochodami rezerwowymi w przypadku awarii 

pojazdu, celem zagwarantowania ciągłości świadczenia usług; 

4) posiadanie umowy ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności;

5) prowadzenie szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług, zawierającej co najmniej: 

a) adres obsługiwanych nieruchomości - ulica, numer porządkowy,

b) nazwisko właściciela i ilość osób zameldowanych na danej nieruchomości,a 

w przypadku działalności gospodarczej: nazwę podmiotu, charakter działalności, 

c) częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (w tym odbieranych 

selektywnie) według kodów zgodnych z przepisami odrębnymi, 

d) datę i ilość (objętość lub masę) odebranych odpadów lub nieczystości ciekłych,

e) miejsce odzysku lub unieszkodliwienia odebranych odpadów albo stacji zlewnej 

w przypadku nieczystości ciekłych; 

6) prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z przepisami o odpadach;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do 

odzysku, zawierającej: 

a) rodzaje i ilość odebranych odpadów,

b) miejsce odzysku odpadów lub nazwę i adres kolejnego posiadacza odpadów, któremu 

odpady zostały przekazane; 

8) realizację obowiązku okazywania i udostępniania informacji dotyczących selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku; 

9) odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie 

umowy nieruchomości gruntowej zabudowanej z częstotliwością określoną odrębną 

uchwałą; 

10) odbiór od właścicieli nieruchomości wyłącznie odpadów komunalnych;

11) odbiór odpadów wielkogabarytowych okresowo (nie rzadziej, niż raz na kwartał) lub 

w miarę potrzeb na zlecenie, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zlecenia; 

12) transport odbieranych nieczystości ciekłych wyłącznie pojazdami asenizacyjnymi, 

wyposażonymi zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych, 

13) transport odpadów komunalnych wyłącznie krytymi pojazdami lub w szczelnych 

pojemnikach, a odpadów wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi skrzyniowymi 

lub przystosowanymi do przewozu kontenerów; 

14) odbiór od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, aby 

nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju; 

15) oznakowanie w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorstwa taboru.samochodowego

i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów, wykorzystywanych do świadczenia 

usług; 

16) mycie, odkażanie i dezynfekcję pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych 

lub transportu nieczystości ciekłych, obowiązkowo po zakończeniu każdego dnia 

roboczego; 

17) mycie i odkażanie pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na 

dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości; 

18) wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z typowych pojemników w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania 

odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych; 

19) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych 

z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymaganych standardów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

20) usunięcie urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem – 

po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie 

porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu; 

21) poddanie się dobrowolnej kontroli przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników 

Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

1) zawierać pisemne umowy lub zlecenia na świadczenie usług objętych zezwoleniem z każdym

właścicielem nieruchomości położonej na obszarze gminy Kłobuck, który wyraził wolę ich 

zawarcia; 

2) zawierać w treści umów informację o: 

a) posiadaniu przez przedsiębiorcę decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych .lub 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.wraz 

z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz okresu obowiązywania, 

b) charakterze odbiorcy (gospodarstwo domowe/działalność gospodarcza),

c) w przypadku gospodarstwa domowego: ilości osób zamieszkujących w obsługiwanej 

nieruchomości; 

3) prowadzić wykaz zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub umów i zleceń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych oraz doręczać taki wykaz Burmistrzowi Kłobucka co najmniej raz 

w miesiącu. 

Przewodniczacy Rady 

Miejskiej w Kłobucku 

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 342/XXXVIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych z terenu gminy Kłobuck. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 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.) oraz art. 4 ust. 1 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 

z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie: 

2. Wymagania odnoszą się w szczególności do: 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie 

miasta i gminy Kłobuck działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

2. Przedsiębiorca występujący o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do 

unieszkodliwiania odpadów lub przekazywania do odzysku poprzez poddanie ich recyklingowi 

lub przekazanie - zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego -

podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow 

komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych

- celem uzyskania poziomów określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy 

Kłobuck działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

§ 4. 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinni w celu 

zagwarantowania należytego poziomu wykonywania usług zapewnić: 

2. Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie objętym zezwoleniem powinni: 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 2/GOR/2009 Burmistrza Kłobucka z dnia 19 maja 2009 r.w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 

Kłobuck.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

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

Województwa Śląskiego.  

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

1) wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,

2) miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie, 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, w szczególności: 

a) samochód bezpylny do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych,

b) samochód typu „hakowiec” do opróżniania kontenerów z terenów budownictwa 

mieszkaniowego wielorodzinnego, 

c) samochód przystosowany do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie 

zebranych odpadów w sposób gwarantujący uniknięcie ich zmieszania z odpadami 

innego rodzaju, 

d) samochód skrzyniowy wyposażony w żuraw do opróżniania pojemników typu „dzwon”

z terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, 

e) samochód do odbioru odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

f) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych 

w odpowiedniej ilości oraz odpowiedniego koloru, worki oraz pojemniki typu „dzwon” 

do segregowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck; 

2) posiadać środki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) posiadać wydzielony budynek i plac oraz urządzenia umożliwiające prowadzenie selektywnej

zbiórki odpadów lub posiadać umowy albo pisemne zapewnienie, że czynności te wykonane

zostaną we własnym zakresie przez innego uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odzysku odpadów; 

4) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

odpadów komunalnych: 

a) pozostałych po procesach segregacji i odzysku (balastu),

b) zebranych selektywnie przez przedsiębiorcę lub mieszkańców,

c) zmieszanych;

5) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

6) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych; 

7) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, a w szczególności posiadać pojazdy asenizacyjne, 

spełniające wymagania techniczne określone w przepisach odrębnych dotyczących 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

2) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

nieczystości ciekłych przez podmiot prowadzący punkt zlewny; 

3) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywane opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków odbieranych od 

właścicieli nieruchomości; 

5) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) zatrudnienie odpowiedniej do zakresu działalności liczby wykwalifikowanych pracowników 

wykonujących czynności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska, a w przypadku 

operatora samochodu z żurawiem do opróżniania pojemników typu ”dzwon” pracownika 

przeszkolonego w zakresie obsługi takich urządzeń; 

2) zatrudnienie co najmniej jednego pracownika personelu posiadającego kwalifikacje 

w zakresie gospodarowania odpadami, nieczystościami ciekłymi, ochrony sanitarnej lub 

ochrony środowiska (obowiązki takiego pracownika może pełnić także właściciel firmy); 

3) posiadanie lub zapewnienie dysponowania samochodami rezerwowymi w przypadku awarii 

pojazdu, celem zagwarantowania ciągłości świadczenia usług; 

4) posiadanie umowy ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności;

5) prowadzenie szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług, zawierającej co najmniej: 

a) adres obsługiwanych nieruchomości - ulica, numer porządkowy,

b) nazwisko właściciela i ilość osób zameldowanych na danej nieruchomości,a 

w przypadku działalności gospodarczej: nazwę podmiotu, charakter działalności, 

c) częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (w tym odbieranych 

selektywnie) według kodów zgodnych z przepisami odrębnymi, 

d) datę i ilość (objętość lub masę) odebranych odpadów lub nieczystości ciekłych,

e) miejsce odzysku lub unieszkodliwienia odebranych odpadów albo stacji zlewnej 

w przypadku nieczystości ciekłych; 

6) prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z przepisami o odpadach;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do 

odzysku, zawierającej: 

a) rodzaje i ilość odebranych odpadów,

b) miejsce odzysku odpadów lub nazwę i adres kolejnego posiadacza odpadów, któremu 

odpady zostały przekazane; 

8) realizację obowiązku okazywania i udostępniania informacji dotyczących selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku; 

9) odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie 

umowy nieruchomości gruntowej zabudowanej z częstotliwością określoną odrębną 

uchwałą; 

10) odbiór od właścicieli nieruchomości wyłącznie odpadów komunalnych;

11) odbiór odpadów wielkogabarytowych okresowo (nie rzadziej, niż raz na kwartał) lub 

w miarę potrzeb na zlecenie, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zlecenia; 

12) transport odbieranych nieczystości ciekłych wyłącznie pojazdami asenizacyjnymi, 

wyposażonymi zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych, 

13) transport odpadów komunalnych wyłącznie krytymi pojazdami lub w szczelnych 

pojemnikach, a odpadów wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi skrzyniowymi 

lub przystosowanymi do przewozu kontenerów; 

14) odbiór od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, aby 

nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju; 

15) oznakowanie w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorstwa taboru.samochodowego

i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów, wykorzystywanych do świadczenia 

usług; 

16) mycie, odkażanie i dezynfekcję pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych 

lub transportu nieczystości ciekłych, obowiązkowo po zakończeniu każdego dnia 

roboczego; 

17) mycie i odkażanie pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na 

dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości; 

18) wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z typowych pojemników w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania 

odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych; 

19) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych 

z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymaganych standardów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

20) usunięcie urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem – 

po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie 

porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu; 

21) poddanie się dobrowolnej kontroli przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników 

Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

1) zawierać pisemne umowy lub zlecenia na świadczenie usług objętych zezwoleniem z każdym

właścicielem nieruchomości położonej na obszarze gminy Kłobuck, który wyraził wolę ich 

zawarcia; 

2) zawierać w treści umów informację o: 

a) posiadaniu przez przedsiębiorcę decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych .lub 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.wraz 

z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz okresu obowiązywania, 

b) charakterze odbiorcy (gospodarstwo domowe/działalność gospodarcza),

c) w przypadku gospodarstwa domowego: ilości osób zamieszkujących w obsługiwanej 

nieruchomości; 

3) prowadzić wykaz zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub umów i zleceń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych oraz doręczać taki wykaz Burmistrzowi Kłobucka co najmniej raz 

w miesiącu. 

Przewodniczacy Rady 

Miejskiej w Kłobucku 

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 342/XXXVIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych z terenu gminy Kłobuck. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 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.) oraz art. 4 ust. 1 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 

z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie: 

2. Wymagania odnoszą się w szczególności do: 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie 

miasta i gminy Kłobuck działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

2. Przedsiębiorca występujący o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do 

unieszkodliwiania odpadów lub przekazywania do odzysku poprzez poddanie ich recyklingowi 

lub przekazanie - zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego -

podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow 

komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych

- celem uzyskania poziomów określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy 

Kłobuck działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

§ 4. 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinni w celu 

zagwarantowania należytego poziomu wykonywania usług zapewnić: 

2. Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie objętym zezwoleniem powinni: 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 2/GOR/2009 Burmistrza Kłobucka z dnia 19 maja 2009 r.w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 

Kłobuck.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

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

Województwa Śląskiego.  

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

1) wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,

2) miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie, 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, w szczególności: 

a) samochód bezpylny do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych,

b) samochód typu „hakowiec” do opróżniania kontenerów z terenów budownictwa 

mieszkaniowego wielorodzinnego, 

c) samochód przystosowany do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie 

zebranych odpadów w sposób gwarantujący uniknięcie ich zmieszania z odpadami 

innego rodzaju, 

d) samochód skrzyniowy wyposażony w żuraw do opróżniania pojemników typu „dzwon”

z terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, 

e) samochód do odbioru odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

f) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych 

w odpowiedniej ilości oraz odpowiedniego koloru, worki oraz pojemniki typu „dzwon” 

do segregowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck; 

2) posiadać środki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) posiadać wydzielony budynek i plac oraz urządzenia umożliwiające prowadzenie selektywnej

zbiórki odpadów lub posiadać umowy albo pisemne zapewnienie, że czynności te wykonane

zostaną we własnym zakresie przez innego uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odzysku odpadów; 

4) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

odpadów komunalnych: 

a) pozostałych po procesach segregacji i odzysku (balastu),

b) zebranych selektywnie przez przedsiębiorcę lub mieszkańców,

c) zmieszanych;

5) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

6) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych; 

7) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, a w szczególności posiadać pojazdy asenizacyjne, 

spełniające wymagania techniczne określone w przepisach odrębnych dotyczących 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

2) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

nieczystości ciekłych przez podmiot prowadzący punkt zlewny; 

3) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywane opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków odbieranych od 

właścicieli nieruchomości; 

5) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) zatrudnienie odpowiedniej do zakresu działalności liczby wykwalifikowanych pracowników 

wykonujących czynności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska, a w przypadku 

operatora samochodu z żurawiem do opróżniania pojemników typu ”dzwon” pracownika 

przeszkolonego w zakresie obsługi takich urządzeń; 

2) zatrudnienie co najmniej jednego pracownika personelu posiadającego kwalifikacje 

w zakresie gospodarowania odpadami, nieczystościami ciekłymi, ochrony sanitarnej lub 

ochrony środowiska (obowiązki takiego pracownika może pełnić także właściciel firmy); 

3) posiadanie lub zapewnienie dysponowania samochodami rezerwowymi w przypadku awarii 

pojazdu, celem zagwarantowania ciągłości świadczenia usług; 

4) posiadanie umowy ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności;

5) prowadzenie szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług, zawierającej co najmniej: 

a) adres obsługiwanych nieruchomości - ulica, numer porządkowy,

b) nazwisko właściciela i ilość osób zameldowanych na danej nieruchomości,a 

w przypadku działalności gospodarczej: nazwę podmiotu, charakter działalności, 

c) częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (w tym odbieranych 

selektywnie) według kodów zgodnych z przepisami odrębnymi, 

d) datę i ilość (objętość lub masę) odebranych odpadów lub nieczystości ciekłych,

e) miejsce odzysku lub unieszkodliwienia odebranych odpadów albo stacji zlewnej 

w przypadku nieczystości ciekłych; 

6) prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z przepisami o odpadach;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do 

odzysku, zawierającej: 

a) rodzaje i ilość odebranych odpadów,

b) miejsce odzysku odpadów lub nazwę i adres kolejnego posiadacza odpadów, któremu 

odpady zostały przekazane; 

8) realizację obowiązku okazywania i udostępniania informacji dotyczących selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku; 

9) odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie 

umowy nieruchomości gruntowej zabudowanej z częstotliwością określoną odrębną 

uchwałą; 

10) odbiór od właścicieli nieruchomości wyłącznie odpadów komunalnych;

11) odbiór odpadów wielkogabarytowych okresowo (nie rzadziej, niż raz na kwartał) lub 

w miarę potrzeb na zlecenie, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zlecenia; 

12) transport odbieranych nieczystości ciekłych wyłącznie pojazdami asenizacyjnymi, 

wyposażonymi zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych, 

13) transport odpadów komunalnych wyłącznie krytymi pojazdami lub w szczelnych 

pojemnikach, a odpadów wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi skrzyniowymi 

lub przystosowanymi do przewozu kontenerów; 

14) odbiór od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, aby 

nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju; 

15) oznakowanie w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorstwa taboru.samochodowego

i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów, wykorzystywanych do świadczenia 

usług; 

16) mycie, odkażanie i dezynfekcję pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych 

lub transportu nieczystości ciekłych, obowiązkowo po zakończeniu każdego dnia 

roboczego; 

17) mycie i odkażanie pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na 

dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości; 

18) wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z typowych pojemników w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania 

odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych; 

19) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych 

z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymaganych standardów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

20) usunięcie urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem – 

po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie 

porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu; 

21) poddanie się dobrowolnej kontroli przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników 

Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

1) zawierać pisemne umowy lub zlecenia na świadczenie usług objętych zezwoleniem z każdym

właścicielem nieruchomości położonej na obszarze gminy Kłobuck, który wyraził wolę ich 

zawarcia; 

2) zawierać w treści umów informację o: 

a) posiadaniu przez przedsiębiorcę decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych .lub 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.wraz 

z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz okresu obowiązywania, 

b) charakterze odbiorcy (gospodarstwo domowe/działalność gospodarcza),

c) w przypadku gospodarstwa domowego: ilości osób zamieszkujących w obsługiwanej 

nieruchomości; 

3) prowadzić wykaz zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub umów i zleceń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych oraz doręczać taki wykaz Burmistrzowi Kłobucka co najmniej raz 

w miesiącu. 

Przewodniczacy Rady 

Miejskiej w Kłobucku 

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 342/XXXVIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych z terenu gminy Kłobuck. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 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.) oraz art. 4 ust. 1 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 

z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie: 

2. Wymagania odnoszą się w szczególności do: 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie 

miasta i gminy Kłobuck działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

2. Przedsiębiorca występujący o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do 

unieszkodliwiania odpadów lub przekazywania do odzysku poprzez poddanie ich recyklingowi 

lub przekazanie - zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego -

podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow 

komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych

- celem uzyskania poziomów określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy 

Kłobuck działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

§ 4. 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinni w celu 

zagwarantowania należytego poziomu wykonywania usług zapewnić: 

2. Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie objętym zezwoleniem powinni: 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 2/GOR/2009 Burmistrza Kłobucka z dnia 19 maja 2009 r.w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 

Kłobuck.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

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

Województwa Śląskiego.  

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

1) wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,

2) miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie, 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, w szczególności: 

a) samochód bezpylny do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych,

b) samochód typu „hakowiec” do opróżniania kontenerów z terenów budownictwa 

mieszkaniowego wielorodzinnego, 

c) samochód przystosowany do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie 

zebranych odpadów w sposób gwarantujący uniknięcie ich zmieszania z odpadami 

innego rodzaju, 

d) samochód skrzyniowy wyposażony w żuraw do opróżniania pojemników typu „dzwon”

z terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, 

e) samochód do odbioru odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

f) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych 

w odpowiedniej ilości oraz odpowiedniego koloru, worki oraz pojemniki typu „dzwon” 

do segregowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck; 

2) posiadać środki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) posiadać wydzielony budynek i plac oraz urządzenia umożliwiające prowadzenie selektywnej

zbiórki odpadów lub posiadać umowy albo pisemne zapewnienie, że czynności te wykonane

zostaną we własnym zakresie przez innego uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odzysku odpadów; 

4) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

odpadów komunalnych: 

a) pozostałych po procesach segregacji i odzysku (balastu),

b) zebranych selektywnie przez przedsiębiorcę lub mieszkańców,

c) zmieszanych;

5) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

6) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych; 

7) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, a w szczególności posiadać pojazdy asenizacyjne, 

spełniające wymagania techniczne określone w przepisach odrębnych dotyczących 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

2) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

nieczystości ciekłych przez podmiot prowadzący punkt zlewny; 

3) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywane opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków odbieranych od 

właścicieli nieruchomości; 

5) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) zatrudnienie odpowiedniej do zakresu działalności liczby wykwalifikowanych pracowników 

wykonujących czynności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska, a w przypadku 

operatora samochodu z żurawiem do opróżniania pojemników typu ”dzwon” pracownika 

przeszkolonego w zakresie obsługi takich urządzeń; 

2) zatrudnienie co najmniej jednego pracownika personelu posiadającego kwalifikacje 

w zakresie gospodarowania odpadami, nieczystościami ciekłymi, ochrony sanitarnej lub 

ochrony środowiska (obowiązki takiego pracownika może pełnić także właściciel firmy); 

3) posiadanie lub zapewnienie dysponowania samochodami rezerwowymi w przypadku awarii 

pojazdu, celem zagwarantowania ciągłości świadczenia usług; 

4) posiadanie umowy ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności;

5) prowadzenie szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług, zawierającej co najmniej: 

a) adres obsługiwanych nieruchomości - ulica, numer porządkowy,

b) nazwisko właściciela i ilość osób zameldowanych na danej nieruchomości,a 

w przypadku działalności gospodarczej: nazwę podmiotu, charakter działalności, 

c) częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (w tym odbieranych 

selektywnie) według kodów zgodnych z przepisami odrębnymi, 

d) datę i ilość (objętość lub masę) odebranych odpadów lub nieczystości ciekłych,

e) miejsce odzysku lub unieszkodliwienia odebranych odpadów albo stacji zlewnej 

w przypadku nieczystości ciekłych; 

6) prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z przepisami o odpadach;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do 

odzysku, zawierającej: 

a) rodzaje i ilość odebranych odpadów,

b) miejsce odzysku odpadów lub nazwę i adres kolejnego posiadacza odpadów, któremu 

odpady zostały przekazane; 

8) realizację obowiązku okazywania i udostępniania informacji dotyczących selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku; 

9) odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie 

umowy nieruchomości gruntowej zabudowanej z częstotliwością określoną odrębną 

uchwałą; 

10) odbiór od właścicieli nieruchomości wyłącznie odpadów komunalnych;

11) odbiór odpadów wielkogabarytowych okresowo (nie rzadziej, niż raz na kwartał) lub 

w miarę potrzeb na zlecenie, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zlecenia; 

12) transport odbieranych nieczystości ciekłych wyłącznie pojazdami asenizacyjnymi, 

wyposażonymi zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych, 

13) transport odpadów komunalnych wyłącznie krytymi pojazdami lub w szczelnych 

pojemnikach, a odpadów wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi skrzyniowymi 

lub przystosowanymi do przewozu kontenerów; 

14) odbiór od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, aby 

nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju; 

15) oznakowanie w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorstwa taboru.samochodowego

i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów, wykorzystywanych do świadczenia 

usług; 

16) mycie, odkażanie i dezynfekcję pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych 

lub transportu nieczystości ciekłych, obowiązkowo po zakończeniu każdego dnia 

roboczego; 

17) mycie i odkażanie pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na 

dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości; 

18) wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z typowych pojemników w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania 

odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych; 

19) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych 

z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymaganych standardów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

20) usunięcie urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem – 

po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie 

porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu; 

21) poddanie się dobrowolnej kontroli przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników 

Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

1) zawierać pisemne umowy lub zlecenia na świadczenie usług objętych zezwoleniem z każdym

właścicielem nieruchomości położonej na obszarze gminy Kłobuck, który wyraził wolę ich 

zawarcia; 

2) zawierać w treści umów informację o: 

a) posiadaniu przez przedsiębiorcę decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych .lub 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.wraz 

z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz okresu obowiązywania, 

b) charakterze odbiorcy (gospodarstwo domowe/działalność gospodarcza),

c) w przypadku gospodarstwa domowego: ilości osób zamieszkujących w obsługiwanej 

nieruchomości; 

3) prowadzić wykaz zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub umów i zleceń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych oraz doręczać taki wykaz Burmistrzowi Kłobucka co najmniej raz 

w miesiącu. 

Przewodniczacy Rady 

Miejskiej w Kłobucku 

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 342/XXXVIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych z terenu gminy Kłobuck. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 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.) oraz art. 4 ust. 1 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 

z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie: 

2. Wymagania odnoszą się w szczególności do: 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie 

miasta i gminy Kłobuck działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

2. Przedsiębiorca występujący o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do 

unieszkodliwiania odpadów lub przekazywania do odzysku poprzez poddanie ich recyklingowi 

lub przekazanie - zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego -

podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow 

komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych

- celem uzyskania poziomów określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy 

Kłobuck działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

§ 4. 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinni w celu 

zagwarantowania należytego poziomu wykonywania usług zapewnić: 

2. Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie objętym zezwoleniem powinni: 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 2/GOR/2009 Burmistrza Kłobucka z dnia 19 maja 2009 r.w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 

Kłobuck.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

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

Województwa Śląskiego.  

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

1) wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,

2) miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie, 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, w szczególności: 

a) samochód bezpylny do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych,

b) samochód typu „hakowiec” do opróżniania kontenerów z terenów budownictwa 

mieszkaniowego wielorodzinnego, 

c) samochód przystosowany do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie 

zebranych odpadów w sposób gwarantujący uniknięcie ich zmieszania z odpadami 

innego rodzaju, 

d) samochód skrzyniowy wyposażony w żuraw do opróżniania pojemników typu „dzwon”

z terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, 

e) samochód do odbioru odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

f) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych 

w odpowiedniej ilości oraz odpowiedniego koloru, worki oraz pojemniki typu „dzwon” 

do segregowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck; 

2) posiadać środki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) posiadać wydzielony budynek i plac oraz urządzenia umożliwiające prowadzenie selektywnej

zbiórki odpadów lub posiadać umowy albo pisemne zapewnienie, że czynności te wykonane

zostaną we własnym zakresie przez innego uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odzysku odpadów; 

4) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

odpadów komunalnych: 

a) pozostałych po procesach segregacji i odzysku (balastu),

b) zebranych selektywnie przez przedsiębiorcę lub mieszkańców,

c) zmieszanych;

5) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

6) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych; 

7) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, a w szczególności posiadać pojazdy asenizacyjne, 

spełniające wymagania techniczne określone w przepisach odrębnych dotyczących 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

2) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

nieczystości ciekłych przez podmiot prowadzący punkt zlewny; 

3) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywane opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków odbieranych od 

właścicieli nieruchomości; 

5) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) zatrudnienie odpowiedniej do zakresu działalności liczby wykwalifikowanych pracowników 

wykonujących czynności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska, a w przypadku 

operatora samochodu z żurawiem do opróżniania pojemników typu ”dzwon” pracownika 

przeszkolonego w zakresie obsługi takich urządzeń; 

2) zatrudnienie co najmniej jednego pracownika personelu posiadającego kwalifikacje 

w zakresie gospodarowania odpadami, nieczystościami ciekłymi, ochrony sanitarnej lub 

ochrony środowiska (obowiązki takiego pracownika może pełnić także właściciel firmy); 

3) posiadanie lub zapewnienie dysponowania samochodami rezerwowymi w przypadku awarii 

pojazdu, celem zagwarantowania ciągłości świadczenia usług; 

4) posiadanie umowy ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności;

5) prowadzenie szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług, zawierającej co najmniej: 

a) adres obsługiwanych nieruchomości - ulica, numer porządkowy,

b) nazwisko właściciela i ilość osób zameldowanych na danej nieruchomości,a 

w przypadku działalności gospodarczej: nazwę podmiotu, charakter działalności, 

c) częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (w tym odbieranych 

selektywnie) według kodów zgodnych z przepisami odrębnymi, 

d) datę i ilość (objętość lub masę) odebranych odpadów lub nieczystości ciekłych,

e) miejsce odzysku lub unieszkodliwienia odebranych odpadów albo stacji zlewnej 

w przypadku nieczystości ciekłych; 

6) prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z przepisami o odpadach;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do 

odzysku, zawierającej: 

a) rodzaje i ilość odebranych odpadów,

b) miejsce odzysku odpadów lub nazwę i adres kolejnego posiadacza odpadów, któremu 

odpady zostały przekazane; 

8) realizację obowiązku okazywania i udostępniania informacji dotyczących selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku; 

9) odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie 

umowy nieruchomości gruntowej zabudowanej z częstotliwością określoną odrębną 

uchwałą; 

10) odbiór od właścicieli nieruchomości wyłącznie odpadów komunalnych;

11) odbiór odpadów wielkogabarytowych okresowo (nie rzadziej, niż raz na kwartał) lub 

w miarę potrzeb na zlecenie, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zlecenia; 

12) transport odbieranych nieczystości ciekłych wyłącznie pojazdami asenizacyjnymi, 

wyposażonymi zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych, 

13) transport odpadów komunalnych wyłącznie krytymi pojazdami lub w szczelnych 

pojemnikach, a odpadów wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi skrzyniowymi 

lub przystosowanymi do przewozu kontenerów; 

14) odbiór od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, aby 

nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju; 

15) oznakowanie w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorstwa taboru.samochodowego

i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów, wykorzystywanych do świadczenia 

usług; 

16) mycie, odkażanie i dezynfekcję pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych 

lub transportu nieczystości ciekłych, obowiązkowo po zakończeniu każdego dnia 

roboczego; 

17) mycie i odkażanie pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na 

dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości; 

18) wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z typowych pojemników w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania 

odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych; 

19) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych 

z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymaganych standardów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

20) usunięcie urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem – 

po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie 

porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu; 

21) poddanie się dobrowolnej kontroli przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników 

Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

1) zawierać pisemne umowy lub zlecenia na świadczenie usług objętych zezwoleniem z każdym

właścicielem nieruchomości położonej na obszarze gminy Kłobuck, który wyraził wolę ich 

zawarcia; 

2) zawierać w treści umów informację o: 

a) posiadaniu przez przedsiębiorcę decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych .lub 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.wraz 

z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz okresu obowiązywania, 

b) charakterze odbiorcy (gospodarstwo domowe/działalność gospodarcza),

c) w przypadku gospodarstwa domowego: ilości osób zamieszkujących w obsługiwanej 

nieruchomości; 

3) prowadzić wykaz zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub umów i zleceń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych oraz doręczać taki wykaz Burmistrzowi Kłobucka co najmniej raz 

w miesiącu. 

Przewodniczacy Rady 

Miejskiej w Kłobucku 

 

inż. Józef Batóg 
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UCHWAŁA NR 342/XXXVIII/09  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 30 listopada 2009 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych z terenu gminy Kłobuck. 

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3 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.) oraz art. 4 ust. 1 art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu 

aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449 

z późn. zm.) 

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie: 

2. Wymagania odnoszą się w szczególności do: 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie 

miasta i gminy Kłobuck działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

2. Przedsiębiorca występujący o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do 

unieszkodliwiania odpadów lub przekazywania do odzysku poprzez poddanie ich recyklingowi 

lub przekazanie - zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego -

podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow 

komunalnych i odpowiedniego poziomu ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych

- celem uzyskania poziomów określonych w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy 

Kłobuck działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych musi spełniać następujące wymagania gwarantujące kompleksową obsługę 

właścicieli nieruchomości: 

§ 4. 1. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinni w celu 

zagwarantowania należytego poziomu wykonywania usług zapewnić: 

2. Przedsiębiorcy świadczący usługi w zakresie objętym zezwoleniem powinni: 

§ 7. Traci moc zarządzenie Nr 2/GOR/2009 Burmistrza Kłobucka z dnia 19 maja 2009 r.w 

sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy 

Kłobuck.  

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

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

Województwa Śląskiego.  

1) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

2) opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

1) wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,

2) miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie, 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, w szczególności: 

a) samochód bezpylny do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych,

b) samochód typu „hakowiec” do opróżniania kontenerów z terenów budownictwa 

mieszkaniowego wielorodzinnego, 

c) samochód przystosowany do odbioru od właścicieli nieruchomości selektywnie 

zebranych odpadów w sposób gwarantujący uniknięcie ich zmieszania z odpadami 

innego rodzaju, 

d) samochód skrzyniowy wyposażony w żuraw do opróżniania pojemników typu „dzwon”

z terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, 

e) samochód do odbioru odpadów wielkogabarytowych i budowlanych,

f) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych 

w odpowiedniej ilości oraz odpowiedniego koloru, worki oraz pojemniki typu „dzwon” 

do segregowania odpadów komunalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kłobuck; 

2) posiadać środki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

3) posiadać wydzielony budynek i plac oraz urządzenia umożliwiające prowadzenie selektywnej

zbiórki odpadów lub posiadać umowy albo pisemne zapewnienie, że czynności te wykonane

zostaną we własnym zakresie przez innego uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odzysku odpadów; 

4) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

odpadów komunalnych: 

a) pozostałych po procesach segregacji i odzysku (balastu),

b) zebranych selektywnie przez przedsiębiorcę lub mieszkańców,

c) zmieszanych;

5) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

6) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych; 

7) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa, spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) posiadać wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie 

posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu odpowiednie 

do zakresu planowanej działalności, a w szczególności posiadać pojazdy asenizacyjne, 

spełniające wymagania techniczne określone w przepisach odrębnych dotyczących 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 

2) posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru 

nieczystości ciekłych przez podmiot prowadzący punkt zlewny; 

3) prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej przez właściwy urząd gminy lub na podstawie wpisu w Krajowym Rejestrze 

Sądowym; 

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywane opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport ścieków odbieranych od 

właścicieli nieruchomości; 

5) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położna jest baza 

transportowa spełniająca wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony 

środowiska oraz dopuszczona do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 

użytkowanie obiektu. 

1) zatrudnienie odpowiedniej do zakresu działalności liczby wykwalifikowanych pracowników 

wykonujących czynności odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska, a w przypadku 

operatora samochodu z żurawiem do opróżniania pojemników typu ”dzwon” pracownika 

przeszkolonego w zakresie obsługi takich urządzeń; 

2) zatrudnienie co najmniej jednego pracownika personelu posiadającego kwalifikacje 

w zakresie gospodarowania odpadami, nieczystościami ciekłymi, ochrony sanitarnej lub 

ochrony środowiska (obowiązki takiego pracownika może pełnić także właściciel firmy); 

3) posiadanie lub zapewnienie dysponowania samochodami rezerwowymi w przypadku awarii 

pojazdu, celem zagwarantowania ciągłości świadczenia usług; 

4) posiadanie umowy ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności;

5) prowadzenie szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług, zawierającej co najmniej: 

a) adres obsługiwanych nieruchomości - ulica, numer porządkowy,

b) nazwisko właściciela i ilość osób zameldowanych na danej nieruchomości,a 

w przypadku działalności gospodarczej: nazwę podmiotu, charakter działalności, 

c) częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (w tym odbieranych 

selektywnie) według kodów zgodnych z przepisami odrębnymi, 

d) datę i ilość (objętość lub masę) odebranych odpadów lub nieczystości ciekłych,

e) miejsce odzysku lub unieszkodliwienia odebranych odpadów albo stacji zlewnej 

w przypadku nieczystości ciekłych; 

6) prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów zgodnie z przepisami o odpadach;

7) prowadzenie dokumentacji dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów przeznaczonych do 

odzysku, zawierającej: 

a) rodzaje i ilość odebranych odpadów,

b) miejsce odzysku odpadów lub nazwę i adres kolejnego posiadacza odpadów, któremu 

odpady zostały przekazane; 

8) realizację obowiązku okazywania i udostępniania informacji dotyczących selektywnej zbiórki

odpadów komunalnych pracownikom Urzędu Miejskiego w Kłobucku; 

9) odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie 

umowy nieruchomości gruntowej zabudowanej z częstotliwością określoną odrębną 

uchwałą; 

10) odbiór od właścicieli nieruchomości wyłącznie odpadów komunalnych;

11) odbiór odpadów wielkogabarytowych okresowo (nie rzadziej, niż raz na kwartał) lub 

w miarę potrzeb na zlecenie, w terminie nie dłuższym niż trzy dni od dnia zlecenia; 

12) transport odbieranych nieczystości ciekłych wyłącznie pojazdami asenizacyjnymi, 

wyposażonymi zgodnie z przepisami odrębnymi dotyczącymi wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych, 

13) transport odpadów komunalnych wyłącznie krytymi pojazdami lub w szczelnych 

pojemnikach, a odpadów wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi skrzyniowymi 

lub przystosowanymi do przewozu kontenerów; 

14) odbiór od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, aby 

nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju; 

15) oznakowanie w sposób trwały i widoczny nazwą przedsiębiorstwa taboru.samochodowego

i specjalistycznego oraz pojemników i kontenerów, wykorzystywanych do świadczenia 

usług; 

16) mycie, odkażanie i dezynfekcję pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych 

lub transportu nieczystości ciekłych, obowiązkowo po zakończeniu każdego dnia 

roboczego; 

17) mycie i odkażanie pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych na 

dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych nieruchomości; 

18) wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z typowych pojemników w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania 

odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych; 

19) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych 

z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wymaganych standardów 

bezpieczeństwa i higieny pracy; 

20) usunięcie urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem – 

po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie 

porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu; 

21) poddanie się dobrowolnej kontroli przeprowadzanej przez upoważnionych pracowników 

Urzędu Miejskiego w Kłobucku. 

1) zawierać pisemne umowy lub zlecenia na świadczenie usług objętych zezwoleniem z każdym

właścicielem nieruchomości położonej na obszarze gminy Kłobuck, który wyraził wolę ich 

zawarcia; 

2) zawierać w treści umów informację o: 

a) posiadaniu przez przedsiębiorcę decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności 

w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych .lub 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.wraz 

z przywołaniem jej znaku, daty wydania oraz okresu obowiązywania, 

b) charakterze odbiorcy (gospodarstwo domowe/działalność gospodarcza),

c) w przypadku gospodarstwa domowego: ilości osób zamieszkujących w obsługiwanej 

nieruchomości; 

3) prowadzić wykaz zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości lub umów i zleceń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych oraz doręczać taki wykaz Burmistrzowi Kłobucka co najmniej raz 

w miesiącu. 

Przewodniczacy Rady 

Miejskiej w Kłobucku 

 

inż. Józef Batóg 
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