
UCHWAŁA NR 411/XLIV/2010  

RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 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 transportu 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. 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 późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, 

poz. 95)  

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

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

w zakresie: 

§ 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: 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do unieszkodliwiania w instalacjach lub 

przekazywania do odzysku lub recyklingu do: 

§ 3.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta i gminy Kłobuck 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych musi posiadać 

wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie odpowiednie do zakresu planowanej 

działalności, a w szczególności posiadać pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania techniczne określone 

w przepisach odrębnych dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck, 

zobowiązany jest do przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada lub innej 

stacji zlewnej położonej najbliżej obsługiwanego obszaru.  

§ 4. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinni w celu zagwarantowania należytego poziomu 

wykonywania usług zapewnić: 

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr 342/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009r. 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.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 7. 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 transportu nieczystości ciekłych.

1) dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi umożliwiającymi wykonywanie usług we 

wnioskowanym zakresie i spełniającymi wymagania techniczne, a w szczególności dysponować pojazdami 

umożliwiającymi odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

odpadów z remontów powstających w gospodarstwie domowym, 

2) posiadać pojemniki i kontenery do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w odpowiedniej ilości oraz 

odpowiedniego koloru, worki oraz pojemniki typu .„dzwon” do segregowania odpadów komunalnych, 

3) posiadać środki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

4) posiadać wydzielony budynek i plac oraz urządzenia służące do: 

a) segregacji zmieszanego strumienia odpadów komunalnych,

b) przygotowania w szczególności poprzez doczyszczanie, belowanie, zgniatanie selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych do odbioru przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku 

odpadów, lub posiadać umowy .albo pisemne zapewnienie, że czynności te wykonane zostaną we 

własnym .zakresie przez innego uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego odzysk .odpadów; 

1) Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 lub

2) Gminnego Składowiska Odpadów w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego lub

3) Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim.

1) transport odpadów komunalnych wyłącznie krytymi pojazdami lub w szczelnych pojemnikach, a odpadów 

wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi .skrzyniowymi lub przystosowanymi do przewozu kontenerów, 

2) odbiór od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, .aby nie powodować ich 

mieszania z odpadami innego rodzaju, 

3) odpowiednią ilość pojazdów i ich obsługi technicznej, gwarantującą ciągłość .świadczenia usług przez cały okres 

ważności zezwolenia, 

4) odpowiednią ilość samochodów rezerwowych w przypadku awarii pojazdu, celem zagwarantowania ciągłości 

świadczenia usług, 

Przewodniczący Rady Miejskej 

w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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RADY MIEJSKIEJ W KŁOBUCKU  

z dnia 25 maja 2010 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 transportu 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. 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 późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 17, 

poz. 95)  

Rada Miejska w Kłobucku uchwala, co następuje: 

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

w zakresie: 

§ 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: 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do unieszkodliwiania w instalacjach lub 

przekazywania do odzysku lub recyklingu do: 

§ 3.  1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta i gminy Kłobuck 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych musi posiadać 

wyposażenie, środki techniczne, środki transportowe sprawne technicznie odpowiednie do zakresu planowanej 

działalności, a w szczególności posiadać pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania techniczne określone 

w przepisach odrębnych dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie gminy Kłobuck, 

zobowiązany jest do przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej w Kłobucku przy ul. 11 Listopada lub innej 

stacji zlewnej położonej najbliżej obsługiwanego obszaru.  

§ 4. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia powinni w celu zagwarantowania należytego poziomu 

wykonywania usług zapewnić: 

§ 5. Uchyla się Uchwałę Nr 342/XXXVIII/09 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30 listopada 2009r. 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.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kłobucka.  

§ 7. 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 transportu nieczystości ciekłych.

1) dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi umożliwiającymi wykonywanie usług we 

wnioskowanym zakresie i spełniającymi wymagania techniczne, a w szczególności dysponować pojazdami 

umożliwiającymi odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz 

odpadów z remontów powstających w gospodarstwie domowym, 

2) posiadać pojemniki i kontenery do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych w odpowiedniej ilości oraz 

odpowiedniego koloru, worki oraz pojemniki typu .„dzwon” do segregowania odpadów komunalnych, 

3) posiadać środki służące do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

4) posiadać wydzielony budynek i plac oraz urządzenia służące do: 

a) segregacji zmieszanego strumienia odpadów komunalnych,

b) przygotowania w szczególności poprzez doczyszczanie, belowanie, zgniatanie selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych do odbioru przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku 

odpadów, lub posiadać umowy .albo pisemne zapewnienie, że czynności te wykonane zostaną we 

własnym .zakresie przez innego uprawnionego przedsiębiorcę prowadzącego odzysk .odpadów; 

1) Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie przy ul. Konwaliowej 1 lub

2) Gminnego Składowiska Odpadów w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego lub

3) Składowiska Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Lipiu Śląskim.

1) transport odpadów komunalnych wyłącznie krytymi pojazdami lub w szczelnych pojemnikach, a odpadów 

wielkogabarytowych samochodami ciężarowymi .skrzyniowymi lub przystosowanymi do przewozu kontenerów, 

2) odbiór od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w taki sposób, .aby nie powodować ich 

mieszania z odpadami innego rodzaju, 

3) odpowiednią ilość pojazdów i ich obsługi technicznej, gwarantującą ciągłość .świadczenia usług przez cały okres 

ważności zezwolenia, 

4) odpowiednią ilość samochodów rezerwowych w przypadku awarii pojazdu, celem zagwarantowania ciągłości 

świadczenia usług, 
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w Kłobucku  

 

inż. Józef Batóg 
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