
UCHWAŁA NR XLI/162/10  

RADY GMINY JEJKOWICE  

z dnia 29 kwietnia 2010 r.  

 

W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub 

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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i 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 późniejszymi 

zmianami) 

Na wniosek Wójta Gminy po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, 

Mieszkaniowej i ds. Ekologii Rada Gminy Jejkowice uchwala: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji 

zadania: 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

1) Wymagania dotyczące pojazdów: 

 

Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania 

techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki sposób 

aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu oraz „ logo ” przedsiębiorcy. Dokumenty 

uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez stronę umowy lub 

wnioskodawcę ( w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w terminie 

3 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. 

a) posiadanie minimum 2 pojazdów specjalistycznych ( śmieciarka lub pojazd kontenerowy bądź pojazd bramowy do 

opróżniania kontenerów ) przystosowanych do bezpylnego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01; 

b) posiadanie minimum 2 pojazdów do odbioru i transportu odpadów w tym zbieranych selektywnie, będących we 

właściwym stanie technicznym, szczelnych (zabudowanych lub osiatkowanych ), uniemożliwiające 

rozsypywaniych lub rozwiewanie odpadów podczas jazdy; 

c) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny posiadać na nadwoziu adres i nazwę firmy lub „ logo ” 

wskazujące na przedsiębiorstwo; 

2) Wymagania dotyczące pojemników lub worków: 

a) posiadanie pojemników, koszy i kontenerów do umieszczania odpadów komunalnych które winny być szczelne, 

wyposażone w pokrywy, wykonane z blachy ocynkowanej, blach powlekanych emalią lub z tworzywa sztucznego 

o pojemności zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Jejkowice; 

b) zorganizowanie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów według zasad zawartych w Planie gospodarki 

odpadami dla Gminy Jejkowice oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice; 

c) kontenery, pojemniki i worki muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy 

świadczącego usługi; 

3) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

 

W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów lub pojemników należy wykazać się dokumentami 

wskazującymi na korzystanie z usług innych firm. 

a) posiadanie bazy transportowej dostosowanej do prowadzenia wnioskowanej działalności; Posiadanie bazy 

transportowej należy udokumentować aktualnym dokumentem. 

b) baza transportowa winna posiadać: 

- miejsce postoju pojazdów odbierających odpady komunalne,

- miejsce do przechowywania pojemników, kontenerów, koszy i worków do gromadzenia odpadów komunalnych,

- wydzielone miejsca do mycia pojemników, kontenerów i koszy,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodów,

- sprzęt techniczny umożliwiający przekazywanie do gminy drogą elektroniczną informacji wymaganych 

obowiązującymi przepisami - wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

4) Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:  

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych może być dokonane wyłącznie w miejscach wymienionych w Planie

Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. 

o odpadach (tekst jednolity: Dz. U.z 2007r. nr 39, poz 251 ze zm.) 

5) Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

a) pojazdy, służące do odbioru odpadów komunalnych należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco lecz nie 

rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

b) miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były 

wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki 

higieniczne i sanitarne, 

c) przedsiębiorca zapewnia wykonanie usługi mycia i odkażania pojemników służących do gromadzenia odpadów 

komunalnych na indywidualne zlecenie właściciela obsługiwanej nieruchomości, 

d) przedsiębiorca zobowiązany jest uprzątnąć odpady komunalne rozsypane podczas prac załadunkowych.

1) Opis wyposażenia technicznego odnośnie bazy transportowej: 

 

W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów lub pojemników należy wykazać się dokumentami 

wskazującymi na korzystanie z usług innych firm. 

a) posiadanie bazy transportowej dostosowanej do prowadzenia wnioskowanej działalności; Posiadanie bazy 

transportowej należy udokumentować aktualnym dokumentem. 

b) baza transportowa winna posiadać: 

- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodów,

- sprzęt techniczny umożliwiający przekazywanie do gminy drogą elektroniczną informacji wymaganych 

obowiązującymi przepisami – wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

2) Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

a) pojazdy asenizacyjne, służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco lecz nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

b) miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były 

wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki 

higieniczne i sanitarne. 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Grzegorz Wojaczek 
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UCHWAŁA NR XLI/162/10  

RADY GMINY JEJKOWICE  

z dnia 29 kwietnia 2010 r.  

 

W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub 

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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i 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 późniejszymi 

zmianami) 

Na wniosek Wójta Gminy po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, 

Mieszkaniowej i ds. Ekologii Rada Gminy Jejkowice uchwala: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji 

zadania: 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

1) Wymagania dotyczące pojazdów: 

 

Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania 

techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki sposób 

aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu oraz „ logo ” przedsiębiorcy. Dokumenty 

uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez stronę umowy lub 

wnioskodawcę ( w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w terminie 

3 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. 

a) posiadanie minimum 2 pojazdów specjalistycznych ( śmieciarka lub pojazd kontenerowy bądź pojazd bramowy do 

opróżniania kontenerów ) przystosowanych do bezpylnego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01; 

b) posiadanie minimum 2 pojazdów do odbioru i transportu odpadów w tym zbieranych selektywnie, będących we 

właściwym stanie technicznym, szczelnych (zabudowanych lub osiatkowanych ), uniemożliwiające 

rozsypywaniych lub rozwiewanie odpadów podczas jazdy; 

c) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny posiadać na nadwoziu adres i nazwę firmy lub „ logo ” 

wskazujące na przedsiębiorstwo; 

2) Wymagania dotyczące pojemników lub worków: 

a) posiadanie pojemników, koszy i kontenerów do umieszczania odpadów komunalnych które winny być szczelne, 

wyposażone w pokrywy, wykonane z blachy ocynkowanej, blach powlekanych emalią lub z tworzywa sztucznego 

o pojemności zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Jejkowice; 

b) zorganizowanie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów według zasad zawartych w Planie gospodarki 

odpadami dla Gminy Jejkowice oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice; 

c) kontenery, pojemniki i worki muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy 

świadczącego usługi; 

3) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

 

W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów lub pojemników należy wykazać się dokumentami 

wskazującymi na korzystanie z usług innych firm. 

a) posiadanie bazy transportowej dostosowanej do prowadzenia wnioskowanej działalności; Posiadanie bazy 

transportowej należy udokumentować aktualnym dokumentem. 

b) baza transportowa winna posiadać: 

- miejsce postoju pojazdów odbierających odpady komunalne,

- miejsce do przechowywania pojemników, kontenerów, koszy i worków do gromadzenia odpadów komunalnych,

- wydzielone miejsca do mycia pojemników, kontenerów i koszy,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodów,

- sprzęt techniczny umożliwiający przekazywanie do gminy drogą elektroniczną informacji wymaganych 

obowiązującymi przepisami - wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

4) Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:  

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych może być dokonane wyłącznie w miejscach wymienionych w Planie

Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. 

o odpadach (tekst jednolity: Dz. U.z 2007r. nr 39, poz 251 ze zm.) 

5) Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

a) pojazdy, służące do odbioru odpadów komunalnych należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco lecz nie 

rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

b) miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były 

wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki 

higieniczne i sanitarne, 

c) przedsiębiorca zapewnia wykonanie usługi mycia i odkażania pojemników służących do gromadzenia odpadów 

komunalnych na indywidualne zlecenie właściciela obsługiwanej nieruchomości, 

d) przedsiębiorca zobowiązany jest uprzątnąć odpady komunalne rozsypane podczas prac załadunkowych.

1) Opis wyposażenia technicznego odnośnie bazy transportowej: 

 

W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów lub pojemników należy wykazać się dokumentami 

wskazującymi na korzystanie z usług innych firm. 

a) posiadanie bazy transportowej dostosowanej do prowadzenia wnioskowanej działalności; Posiadanie bazy 

transportowej należy udokumentować aktualnym dokumentem. 

b) baza transportowa winna posiadać: 

- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodów,

- sprzęt techniczny umożliwiający przekazywanie do gminy drogą elektroniczną informacji wymaganych 

obowiązującymi przepisami – wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

2) Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

a) pojazdy asenizacyjne, służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco lecz nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

b) miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były 

wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki 

higieniczne i sanitarne. 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Grzegorz Wojaczek 
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UCHWAŁA NR XLI/162/10  

RADY GMINY JEJKOWICE  

z dnia 29 kwietnia 2010 r.  

 

W sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub 

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 (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) i 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 późniejszymi 

zmianami) 

Na wniosek Wójta Gminy po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Rolnej, Wodnej, Drogowej, Komunalnej, 

Mieszkaniowej i ds. Ekologii Rada Gminy Jejkowice uchwala: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji 

zadania: 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

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

1) Wymagania dotyczące pojazdów: 

 

Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania 

techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu oraz dokumentacją zdjęciową wykonaną w taki sposób 

aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu oraz „ logo ” przedsiębiorcy. Dokumenty 

uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich aktualności przez stronę umowy lub 

wnioskodawcę ( w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów będących własnością wnioskodawcy) w terminie 

3 miesięcy przed datą złożenia wniosku przez przedsiębiorcę. 

a) posiadanie minimum 2 pojazdów specjalistycznych ( śmieciarka lub pojazd kontenerowy bądź pojazd bramowy do 

opróżniania kontenerów ) przystosowanych do bezpylnego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych 

niesegregowanych (zmieszanych) o kodzie 20 03 01; 

b) posiadanie minimum 2 pojazdów do odbioru i transportu odpadów w tym zbieranych selektywnie, będących we 

właściwym stanie technicznym, szczelnych (zabudowanych lub osiatkowanych ), uniemożliwiające 

rozsypywaniych lub rozwiewanie odpadów podczas jazdy; 

c) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny posiadać na nadwoziu adres i nazwę firmy lub „ logo ” 

wskazujące na przedsiębiorstwo; 

2) Wymagania dotyczące pojemników lub worków: 

a) posiadanie pojemników, koszy i kontenerów do umieszczania odpadów komunalnych które winny być szczelne, 

wyposażone w pokrywy, wykonane z blachy ocynkowanej, blach powlekanych emalią lub z tworzywa sztucznego 

o pojemności zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Jejkowice; 

b) zorganizowanie i prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów według zasad zawartych w Planie gospodarki 

odpadami dla Gminy Jejkowice oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jejkowice; 

c) kontenery, pojemniki i worki muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy 

świadczącego usługi; 

3) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

 

W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów lub pojemników należy wykazać się dokumentami 

wskazującymi na korzystanie z usług innych firm. 

a) posiadanie bazy transportowej dostosowanej do prowadzenia wnioskowanej działalności; Posiadanie bazy 

transportowej należy udokumentować aktualnym dokumentem. 

b) baza transportowa winna posiadać: 

- miejsce postoju pojazdów odbierających odpady komunalne,

- miejsce do przechowywania pojemników, kontenerów, koszy i worków do gromadzenia odpadów komunalnych,

- wydzielone miejsca do mycia pojemników, kontenerów i koszy,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodów,

- sprzęt techniczny umożliwiający przekazywanie do gminy drogą elektroniczną informacji wymaganych 

obowiązującymi przepisami - wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

4) Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:  

Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych może być dokonane wyłącznie w miejscach wymienionych w Planie

Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego z zastrzeżeniem art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 27.04.2001r. 

o odpadach (tekst jednolity: Dz. U.z 2007r. nr 39, poz 251 ze zm.) 

5) Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

a) pojazdy, służące do odbioru odpadów komunalnych należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco lecz nie 

rzadziej niż 1 raz w tygodniu, 

b) miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były 

wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki 

higieniczne i sanitarne, 

c) przedsiębiorca zapewnia wykonanie usługi mycia i odkażania pojemników służących do gromadzenia odpadów 

komunalnych na indywidualne zlecenie właściciela obsługiwanej nieruchomości, 

d) przedsiębiorca zobowiązany jest uprzątnąć odpady komunalne rozsypane podczas prac załadunkowych.

1) Opis wyposażenia technicznego odnośnie bazy transportowej: 

 

W przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów lub pojemników należy wykazać się dokumentami 

wskazującymi na korzystanie z usług innych firm. 

a) posiadanie bazy transportowej dostosowanej do prowadzenia wnioskowanej działalności; Posiadanie bazy 

transportowej należy udokumentować aktualnym dokumentem. 

b) baza transportowa winna posiadać: 

- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia samochodów,

- sprzęt techniczny umożliwiający przekazywanie do gminy drogą elektroniczną informacji wymaganych 

obowiązującymi przepisami – wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

2) Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

a) pojazdy asenizacyjne, służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

należy myć, odkażać i dezynfekować na bieżąco lecz nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

b) miejsce postoju i mycia pojazdów musi być tak usytuowane i spełniać takie warunki techniczne, by spełnione były 

wymogi ochrony środowiska i nie stanowiło uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki 

higieniczne i sanitarne. 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Grzegorz Wojaczek 
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