
Załącznik nr 1 do Uchwały Rady  Gminy Porąbka 
                                                                                              Nr XXXVI/272 /09  z  dnia 29 grudnia 2009 r.     

Rozdział I

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.

§ 1

Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  wydanie  zezwolenia  na  odbiór  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości, winien spełniać następujące wymagania :

1. Dysponować tytułem prawnym do nieruchomości  stanowiącej  bazę techniczną,  wyposażoną w 
obiekty budowlane, instalacje i urządzenia niezbędne do prawidłowego wykonywania działalności 
spełniającej  wymogi  wynikające  z  przepisów  prawa  budowlanego,  przeciwpożarowego, 
sanitarnego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

2. Dysponować  tytułem  prawnym  do  sprawnych  technicznie  pojazdów,  posiadających  aktualne 
przeglądy techniczne i świadectwa dopuszczające do ruchu w ilości umożliwiającej prawidłowe 
wykonywanie działalności objętej zezwoleniem.    

3. Pojazdy służące do transportu odpadów komunalnych winny spełniać standardy  w zakresie emisji 
spalin i posiadać konstrukcję umożliwiającą rozsypywanie, rozpylanie i rozwiewanie ładunku.

4. Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych (z wyłączenie odpadów  wielkogabarytowych) 
winien się odbywać wyłącznie przy wykorzystaniu pojazdów z zakrytym nadwoziem.

5. Przedsiębiorca jest zobowiązany do oznakowania w sposób widoczny i  trwały swoich środków 
transportowych poprzez umieszczenie na nich swojej nazwy,  adresu i telefonów kontaktowych.

6. Odbierać segregowane odpady komunalne typu : tworzywo sztuczne, szkło, papier i opakowania 
papierowe tylko w workach i pojemnikach zgodnych z postanowieniami Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.

7. Zapewnić  częstotliwość  wykonywanych  usług  odbioru  odpadów  zgodną  z  postanowieniami 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.

8. Zapewnić odpowiedni standard  sanitarny i porządkowy świadczonych usług w szczególności w 
zakresie  przeprowadzenia  regularnych  zabiegów  dezynfekcyjnych  środków  transportu, 
zachowania czystości miejsc załadunku i odbioru odpadów komunalnych oraz trasy ich przewozu.

9. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (tekst jedn. - Dz.U. z 2007 r.  Nr 39, poz.251 z późn. zm.).

10. Zawrzeć pisemne umowy z odbiorcami usług.
11. Udokumentować  gotowość  przyjęcia  zebranych  z  terenu  Gminy  odpadów  komunalnych 

(segregowanych i niesegregowanych) przez Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych 
w Kętach.

12. Odbierać wszystkie rodzaje odpadów komunalnych.
13. Odbierać odpady komunalne za potwierdzeniem.
14. Prowadzić dokumentację na potrzeby ewidencji odpadów zgodnie  z Rozporządzeniem  Ministra 

Środowiska  z  14  lutego  2006  r.  w  sprawie  wzorów  dokumentów  stosowanych  na  potrzeby 
ewidencji odpadów  (Dz.U. Nr 30, poz.213).

15. Na zasadach i w terminach określonych w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
przekazywać w formie elektronicznej i pisemnej informacje dotyczące :
a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych z terenu Gminy;
b) sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych;
c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na Międzygminnym  
    Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach;
d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych na Międzygminnym 
    Składowisku Odpadów Komunalnych w Kętach i sposób ich zagospodarowania;
e) wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowy na odbiór odpadów komunalnych 
    lub wykaz  właścicieli, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły.

16. Uzyskać  odpowiednie  wpisy   a  następnie  przedstawić  je  organowi  wydającemu  zezwolenia  i 
spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym (Dz.U. Nr 180, poz.1495 z późn. zm.).   
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Rozdział II

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych.

§ 2

Przedsiębiorca  ubiegający się  o  wydanie  zezwolenia  na   opróżnianie  zbiorników bezodpływowych  i 
transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące wymagania :

1. Dysponować tytułem prawnym do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną, wyposażoną w 
obiekty  budowlane,  instalacje  i  urządzenia  niezbędne  do  prawidłowego  wykonywania 
działalności  spełniającej  wymogi  wynikające  z  przepisów  prawa  budowlanego, 
przeciwpożarowego, sanitarnego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

2. Dysponować  tytułem  prawnym  do  sprawnych  technicznie  pojazdów  przeznaczonych  do 
transportu nieczystości ciekłych spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury  z  dnia  12 listopada 2002 r.  w sprawie wymagań dla  pojazdów asenizacyjnych 
(Dz.U. Nr 193, poz. 1617).

3. Przedsiębiorca jest zobowiązany do oznakowania w sposób widoczny i trwały swoich środków 
transportowych poprzez  umieszczenie na nich  swojej  nazwy, adresu i telefonów kontaktowych.

4. Zapewnić  częstotliwość  wykonywanych  usług  zgodną  z  postanowieniami  Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Porąbka.

5. Zapewnić odpowiedni standard sanitarny i porządkowy świadczonych usług w szczególności w 
zakresie  przeprowadzania  regularnych  zabiegów  dezynfekcyjnych  środków  transportowych, 
zachowania czystości miejsc odbioru nieczystości ciekłych oraz trasy ich przewozu.

6. Zawrzeć pisemne umowy z odbiorcami usług.
7. Udokumentować gotowość przyjęcia odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy przez stację 

zlewną przy oczyszczalni ścieków Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kętach.
8. Opróżniać zbiorniki bezodpływowe  za potwierdzeniem.
9. Prowadzić dokumentację na potrzeby ewidencji odpadów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby 
ewidencji odpadów (Dz.U. Nr 30, poz.213).

10. Na zasadach i w terminach określonych w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach 
przekazywać w formie elektronicznej i pisemnej informacje dotyczące:
a/  ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych z terenu Gminy,
b/ wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi zawarto umowy na opróżnianie  zbiorników 
   bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych lub wykaz  właścicieli, z którymi umowy 
   uległy rozwiązaniu lub wygasły.

 
                                                                                                                                                                             

 



                                                                                                        Załącznik nr 2 do Uchwały Rady  Gminy Porąbka
                                                                                                         Nr XXXVI/272/09 z dnia 29 grudnia 2009 r.

Rozdział  I

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.

                                                                                     § 1

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, winien spełniać następujące wymagania:

1. Zapewnić ochronę przed bezdomnymi zwierzętami domowymi i gospodarskimi.
2. Dysponować tytułem prawnym do sprawnych technicznie pojazdów przeznaczonych do transportu 

zwierząt  –  spełniających  wymagania  zawarte  w  ustawie  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ochronie 
zwierząt (tekst jedn. - Dz.U. z 2003 r. Nr 106,  poz.1002 z późn. zm.).

3. Przedstawić decyzję powiatowego lekarza weterynarii dopuszczającą środek transportu drogowego 
do użycia w celu przewozu zwierząt.

4. Spełniać wymagania weterynaryjne,  zdrowotne,  higieniczne,  organizacyjne,  sanitarne,  techniczne 
zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym i epidemicznym określone w ustawie z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. - 
Dz.U.z 2008 r. Nr 213, poz.1342).

5. Spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. 
w  sprawie  wymagań  weterynaryjnych  dla  prowadzenia  działalności  w  zakresie  zarobkowego 
przewozu  zwierząt  lub  przewozu  wykonywanego  w  związku  z  prowadzeniem  innej  działalności 
gospodarczej (Dz.U. Nr 100, poz.1012).

6. Udokumentować gotowość przyjęcia wyłapanych zwierząt  przez schronisko dla zwierząt  lub inny 
podmiot, którego celem jest opieka i ochrona nad zwierzętami. Wymóg nie dotyczy przedsiębiorców 
posiadających zezwolenia na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt.

7. Niezwłocznie przewozić wyłapane zwierzęta do miejsca, o którym mowa w pkt.6.   
8. W przypadku wyłapania zwierzęcia rannego zapewnić mu niezbędną pomoc weterynaryjną przed 

przewiezieniem do schroniska.
9. Posiadać  kwalifikacje  lub  zatrudniać  pracowników  posiadających  kwalifikacje  potwierdzone 

dokumentami,  o  których  mowa  w  Rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  4 
czerwca  2007  r.   w  sprawie  powoływania  komisji  egzaminacyjnej,  która  przeprowadza  egzamin 
kończący szkolenie osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt (Dz. U. 
Nr 98, poz. 654).

10. Posiadać  odpowiedni  sprzęt  służący  do  wyłapywania  zwierząt   oraz  używać  go  w  sposób  nie 
stwarzający  zagrożenia  życia  i  zdrowia  zwierząt  oraz  nie  powodować  ich  cierpienia,  zgodnie  z 
Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   z  dnia  26  sierpnia  1998  r.  w 
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116, poz.753).

11. Przedsiębiorca  jest  zobowiązany  do  oznakowania  w  sposób  widoczny  i  trwały  swoich  środków 
transportowych poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu i telefonów kontaktowych.

12. Zapewnić szybką i sprawną realizację zgłoszeń.
13. Realizować  zgłoszenia  dokonane  wyłącznie  przez  pracowników  Urzędu  Gminy  w  Porąbce  lub 

funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Kobiernicach. 

Rozdział  II

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

a także spalarni zwłok zwierzęcych. 
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§ 2

Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia 
schronisk  dla  bezdomnych  zwierząt,  a  także  spalarni  zwłok  zwierzęcych  i  ich  części,  winien  spełniać 
następujące wymagania :

1. Dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na terenie której ma być prowadzona działalność, 
wyposażonej  w  obiekty  budowlane,  instalacje  i  urządzenia  niezbędne  do  prawidłowego 
wykonywania  działalności  spełniającej  wymogi  wynikające  z  przepisów  prawa  budowlanego, 
przeciwpożarowego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt i gospodarki odpadami.

2. Spełniać wymagania weterynaryjne,  zdrowotne,  higieniczne,  organizacyjne,  sanitarne,  techniczne 
zabezpieczające przed zagrożeniem epizootycznym i epidemicznym, określone w ustawie z dnia 11 
marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (tekst jedn. - 
Dz.U.z 2008 r. Nr 213,  poz.1342).

3. Spełniać  wymagania  określone  w  Rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  z  dnia  23 
czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla 
zwierząt (Dz. U. Nr 158, poz. 1657).

4. Uzyskać zgodę wszystkich właścicieli sąsiednich nieruchomości na prowadzenie działalności.
5. Dysponować tytułem prawnym do sprawnych technicznie pojazdów przeznaczonych do transportu 

zwierząt  –  spełniających  wymagania  zawarte  w  ustawie  z  dnia  21  sierpnia  1997  r.  o  ochronie 
zwierząt (tekst jedn. - Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz.1002 z późn. zm.).

6. Przedstawić decyzję powiatowego lekarza weterynarii dopuszczającą środek transportu drogowego 
do użycia w celu przewozu zwierząt.

7. Spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. 
w  sprawie  wymagań  weterynaryjnych  dla  prowadzenia  działalności  w  zakresie  zarobkowego 
przewozu  zwierząt  lub  przewozu  wykonywanego  w  związku  z  prowadzeniem  innej  działalności 
gospodarczej (Dz. U. Nr 100, poz.1012).

8. Przedsiębiorca  jest  zobowiązany  do  oznakowania  w  sposób  widoczny  i  trwały  swoich  środków 
transportowych poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu i telefonów kontaktowych.

9. Posiadać  kwalifikacje  lub  zatrudniać  pracowników  posiadających  potwierdzone  dokumentami,  o 
których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  z dnia 4 czerwca 2007 r.  w 
sprawie  powoływania  komisji  egzaminacyjnej,  która  przeprowadza  egzamin  kończący  szkolenie 
osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt ( Dz. U. Nr 98, poz. 654).

10. Posiadać  odpowiedni  sprzęt  służący  do  wyłapywania  zwierząt  oraz  używać  go  w  sposób  nie 
stwarzający  zagrożenia  życia  i  zdrowia  zwierząt  oraz  nie  powodować  im  cierpienia,  zgodnie  z 
Rozporządzeniem  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji   z  dnia  26  sierpnia  1998  r.  w 
sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt ( Dz. U. Nr 116,  poz.753).
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