
UCHWAŁA NR 191/XXVIII/09  

RADY GMINY WŁODOWICE  

z dnia 15 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami

komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy Włodowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

( t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) , w związku z art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.Dz.U. z 2005r. Nr 236 
poz.2008 ze zm.) Rada Gminy Włodowice

u c h w a l a

§ 1. Ustalić wymagania , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wywozu 
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełnić następujące 

warunki: 

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

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien

spełnić następujące warunki: 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

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

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w obiekty 
budowlane, biurowe, środki oraz instalacje i urządzenia techniczne spełniające wymagania 

określone prawem, 

2) posiadać wszelkie pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do świadczenia usług w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

3) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości zapewniającej ciągłość usług 

w przypadku awarii, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów 
komunalnych, zawierających co najmniej: 

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy 
Włodowice Nr 232/XXIX/2006 z dnia 26.04.2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice, 

4) posiadać środek transportu przystosowany do odbioru odpadów zebranych selektywnie, 
w tym ulegających biodegradacji, 

5) pojazdy powinny być oznaczone w miejscu widocznym poprzez umieszczenie nazwy oraz 
adresu przedsiębiorcy, 

6) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego 

zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie 
wielorodzinnej, jednorodzinnej, zagrodowej i innej, 

7) przedłożyć aktualną umowę lub pisemne zapewnienie umożliwiające przekazanie odpadów 
do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania przez upoważniony do tego zakład utylizacji 

odpadów, 

8) przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji lub 
posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi, 

9) dysponować odpowiednią liczbą pojemników i worków w celu dostarczenia właścicielom 

nieruchomości do gromadzenia odpadów, 

10) pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami 

i kolorami odpowiadającymi zbieranej frakcji, jak niżej: 

a) szkło – kolor zielony

b) tworzywa sztuczne – kolor żółty

c) papier, tektura – kolor niebieski

d) bioodpady – kolor brązowy

11) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno – higienicznego 

wykonywania usług. Zanieczyszczenia pojawiające się w wyniku załadunku i transportu 
odpadów pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć, 

12) zapewnić gotowość zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych dla każdej 

nieruchomości położonej na terenie gminy Włodowice, 

13) prowadzić ewidencję zawartych z właścicielami nieruchomości umów w zakresie 
odbierania odpadów oraz przedkładać tę ewidencje Wójtowi Gminy w ustawowym 
terminie 

14) prowadzić ewidencję ilości i rodzaju odebranych odpadów komunalnych według kodów 
odpadów zgodnych z klasyfikacją odpadów oraz przedkładać Wójtowi Gminy danych 
dotyczących zebranych odpadów komunalnych. Ewidencja zawartych umów powinna 
zawierać: nr umowy, datę zawarcia umowy, nazwisko i imię lub nazwę właściciela 

nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, okres obowiązywania umowy, 

15) opracować i przedkładać właścicielom nieruchomości terminarze odbierania odpadów 
komunalnych na każdy następny rok kalendarzowy przed zakończeniem roku bieżącego, 

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w obiekty 
budowlane, biurowe, środki oraz środki i urządzenia techniczne spełniające wymagania 

określone w przepisach prawa, 

2) dysponować pojazdami asenizacyjnymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych spełniającymi standardy techniczne określone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych, 

3) dołączyć do wniosku umowę lub pisemne zapewnienie o gotowości przyjęcia nieczystości 

ciekłych przez właściciela stacji zlewnej, 

4) przedsiębiorca powinien posiadać pojazdy asenizacyjne w ilości zapewniającej ciągłość 
obsługi, 

5) pojazdy powinny być oznaczone w miejscu widocznym poprzez umieszczenie nazwy oraz 
adresu przedsiębiorcy, 

6) pojazdy powinny być utrzymywane w należytym stanie higienicznym i sanitarnym,

7) przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić tak działalność w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych aby nie powodowało to 

zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

8) usługa winna być wykonywana w sposób niepowodujący zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi i wód, 

9) przedsiębiorca jest obowiązany: 

a) zapewnić gotowość zawarcia umowy z właścicielami nieruchomości położonej na terenie

gminy Włodowice, 

b) prowadzić ewidencje zawartych umów z właścicielami nieruchomości w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 

przedkładać tę ewidencję Wójtowi Gminy w ustawowym terminie. Ewidencja zawartych 
umów powinna zawierać: nr umowy, datę zawarcia umowy, nazwisko i imię lub nazwę 
właściciela nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, okres obowiązywania 

umowy, łączną objętość wywiezionych beczek, częstotliwość wywozu, 

c) zbieranie danych na temat ilości odebranych z terenu gminy Włodowice nieczystości 

ciekłych, 

d) coroczne przekazywanie Wójtowi informacji na temat ilości zebranych nieczystości 

ciekłych odebranych z terenu gminy Włodowice, 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Adam Szmukier 
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UCHWAŁA NR 191/XXVIII/09  

RADY GMINY WŁODOWICE  

z dnia 15 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami

komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy Włodowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

( t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) , w związku z art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.Dz.U. z 2005r. Nr 236 
poz.2008 ze zm.) Rada Gminy Włodowice

u c h w a l a

§ 1. Ustalić wymagania , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wywozu 
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełnić następujące 

warunki: 

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

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien

spełnić następujące warunki: 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

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

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w obiekty 
budowlane, biurowe, środki oraz instalacje i urządzenia techniczne spełniające wymagania 

określone prawem, 

2) posiadać wszelkie pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do świadczenia usług w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

3) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości zapewniającej ciągłość usług 

w przypadku awarii, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów 
komunalnych, zawierających co najmniej: 

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy 
Włodowice Nr 232/XXIX/2006 z dnia 26.04.2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice, 

4) posiadać środek transportu przystosowany do odbioru odpadów zebranych selektywnie, 
w tym ulegających biodegradacji, 

5) pojazdy powinny być oznaczone w miejscu widocznym poprzez umieszczenie nazwy oraz 
adresu przedsiębiorcy, 

6) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego 

zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie 
wielorodzinnej, jednorodzinnej, zagrodowej i innej, 

7) przedłożyć aktualną umowę lub pisemne zapewnienie umożliwiające przekazanie odpadów 
do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania przez upoważniony do tego zakład utylizacji 

odpadów, 

8) przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji lub 
posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi, 

9) dysponować odpowiednią liczbą pojemników i worków w celu dostarczenia właścicielom 

nieruchomości do gromadzenia odpadów, 

10) pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami 

i kolorami odpowiadającymi zbieranej frakcji, jak niżej: 

a) szkło – kolor zielony

b) tworzywa sztuczne – kolor żółty

c) papier, tektura – kolor niebieski

d) bioodpady – kolor brązowy

11) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno – higienicznego 

wykonywania usług. Zanieczyszczenia pojawiające się w wyniku załadunku i transportu 
odpadów pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć, 

12) zapewnić gotowość zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych dla każdej 

nieruchomości położonej na terenie gminy Włodowice, 

13) prowadzić ewidencję zawartych z właścicielami nieruchomości umów w zakresie 
odbierania odpadów oraz przedkładać tę ewidencje Wójtowi Gminy w ustawowym 
terminie 

14) prowadzić ewidencję ilości i rodzaju odebranych odpadów komunalnych według kodów 
odpadów zgodnych z klasyfikacją odpadów oraz przedkładać Wójtowi Gminy danych 
dotyczących zebranych odpadów komunalnych. Ewidencja zawartych umów powinna 
zawierać: nr umowy, datę zawarcia umowy, nazwisko i imię lub nazwę właściciela 

nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, okres obowiązywania umowy, 

15) opracować i przedkładać właścicielom nieruchomości terminarze odbierania odpadów 
komunalnych na każdy następny rok kalendarzowy przed zakończeniem roku bieżącego, 

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w obiekty 
budowlane, biurowe, środki oraz środki i urządzenia techniczne spełniające wymagania 

określone w przepisach prawa, 

2) dysponować pojazdami asenizacyjnymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych spełniającymi standardy techniczne określone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych, 

3) dołączyć do wniosku umowę lub pisemne zapewnienie o gotowości przyjęcia nieczystości 

ciekłych przez właściciela stacji zlewnej, 

4) przedsiębiorca powinien posiadać pojazdy asenizacyjne w ilości zapewniającej ciągłość 
obsługi, 

5) pojazdy powinny być oznaczone w miejscu widocznym poprzez umieszczenie nazwy oraz 
adresu przedsiębiorcy, 

6) pojazdy powinny być utrzymywane w należytym stanie higienicznym i sanitarnym,

7) przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić tak działalność w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych aby nie powodowało to 

zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

8) usługa winna być wykonywana w sposób niepowodujący zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi i wód, 

9) przedsiębiorca jest obowiązany: 

a) zapewnić gotowość zawarcia umowy z właścicielami nieruchomości położonej na terenie

gminy Włodowice, 

b) prowadzić ewidencje zawartych umów z właścicielami nieruchomości w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 

przedkładać tę ewidencję Wójtowi Gminy w ustawowym terminie. Ewidencja zawartych 
umów powinna zawierać: nr umowy, datę zawarcia umowy, nazwisko i imię lub nazwę 
właściciela nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, okres obowiązywania 

umowy, łączną objętość wywiezionych beczek, częstotliwość wywozu, 

c) zbieranie danych na temat ilości odebranych z terenu gminy Włodowice nieczystości 

ciekłych, 

d) coroczne przekazywanie Wójtowi informacji na temat ilości zebranych nieczystości 

ciekłych odebranych z terenu gminy Włodowice, 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Adam Szmukier 
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UCHWAŁA NR 191/XXVIII/09  

RADY GMINY WŁODOWICE  

z dnia 15 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami

komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy Włodowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

( t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) , w związku z art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.Dz.U. z 2005r. Nr 236 
poz.2008 ze zm.) Rada Gminy Włodowice

u c h w a l a

§ 1. Ustalić wymagania , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wywozu 
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełnić następujące 

warunki: 

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

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien

spełnić następujące warunki: 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

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

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w obiekty 
budowlane, biurowe, środki oraz instalacje i urządzenia techniczne spełniające wymagania 

określone prawem, 

2) posiadać wszelkie pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do świadczenia usług w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

3) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości zapewniającej ciągłość usług 

w przypadku awarii, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów 
komunalnych, zawierających co najmniej: 

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy 
Włodowice Nr 232/XXIX/2006 z dnia 26.04.2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice, 

4) posiadać środek transportu przystosowany do odbioru odpadów zebranych selektywnie, 
w tym ulegających biodegradacji, 

5) pojazdy powinny być oznaczone w miejscu widocznym poprzez umieszczenie nazwy oraz 
adresu przedsiębiorcy, 

6) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego 

zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie 
wielorodzinnej, jednorodzinnej, zagrodowej i innej, 

7) przedłożyć aktualną umowę lub pisemne zapewnienie umożliwiające przekazanie odpadów 
do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania przez upoważniony do tego zakład utylizacji 

odpadów, 

8) przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji lub 
posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi, 

9) dysponować odpowiednią liczbą pojemników i worków w celu dostarczenia właścicielom 

nieruchomości do gromadzenia odpadów, 

10) pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami 

i kolorami odpowiadającymi zbieranej frakcji, jak niżej: 

a) szkło – kolor zielony

b) tworzywa sztuczne – kolor żółty

c) papier, tektura – kolor niebieski

d) bioodpady – kolor brązowy

11) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno – higienicznego 

wykonywania usług. Zanieczyszczenia pojawiające się w wyniku załadunku i transportu 
odpadów pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć, 

12) zapewnić gotowość zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych dla każdej 

nieruchomości położonej na terenie gminy Włodowice, 

13) prowadzić ewidencję zawartych z właścicielami nieruchomości umów w zakresie 
odbierania odpadów oraz przedkładać tę ewidencje Wójtowi Gminy w ustawowym 
terminie 

14) prowadzić ewidencję ilości i rodzaju odebranych odpadów komunalnych według kodów 
odpadów zgodnych z klasyfikacją odpadów oraz przedkładać Wójtowi Gminy danych 
dotyczących zebranych odpadów komunalnych. Ewidencja zawartych umów powinna 
zawierać: nr umowy, datę zawarcia umowy, nazwisko i imię lub nazwę właściciela 

nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, okres obowiązywania umowy, 

15) opracować i przedkładać właścicielom nieruchomości terminarze odbierania odpadów 
komunalnych na każdy następny rok kalendarzowy przed zakończeniem roku bieżącego, 

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w obiekty 
budowlane, biurowe, środki oraz środki i urządzenia techniczne spełniające wymagania 

określone w przepisach prawa, 

2) dysponować pojazdami asenizacyjnymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych spełniającymi standardy techniczne określone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych, 

3) dołączyć do wniosku umowę lub pisemne zapewnienie o gotowości przyjęcia nieczystości 

ciekłych przez właściciela stacji zlewnej, 

4) przedsiębiorca powinien posiadać pojazdy asenizacyjne w ilości zapewniającej ciągłość 
obsługi, 

5) pojazdy powinny być oznaczone w miejscu widocznym poprzez umieszczenie nazwy oraz 
adresu przedsiębiorcy, 

6) pojazdy powinny być utrzymywane w należytym stanie higienicznym i sanitarnym,

7) przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić tak działalność w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych aby nie powodowało to 

zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

8) usługa winna być wykonywana w sposób niepowodujący zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi i wód, 

9) przedsiębiorca jest obowiązany: 

a) zapewnić gotowość zawarcia umowy z właścicielami nieruchomości położonej na terenie

gminy Włodowice, 

b) prowadzić ewidencje zawartych umów z właścicielami nieruchomości w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 

przedkładać tę ewidencję Wójtowi Gminy w ustawowym terminie. Ewidencja zawartych 
umów powinna zawierać: nr umowy, datę zawarcia umowy, nazwisko i imię lub nazwę 
właściciela nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, okres obowiązywania 

umowy, łączną objętość wywiezionych beczek, częstotliwość wywozu, 

c) zbieranie danych na temat ilości odebranych z terenu gminy Włodowice nieczystości 

ciekłych, 

d) coroczne przekazywanie Wójtowi informacji na temat ilości zebranych nieczystości 

ciekłych odebranych z terenu gminy Włodowice, 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Adam Szmukier 
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UCHWAŁA NR 191/XXVIII/09  

RADY GMINY WŁODOWICE  

z dnia 15 grudnia 2009 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami

komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych na terenie gminy Włodowice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

( t.j.Dz.U. z 2001r. Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) , w związku z art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tj.Dz.U. z 2005r. Nr 236 
poz.2008 ze zm.) Rada Gminy Włodowice

u c h w a l a

§ 1. Ustalić wymagania , jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz wywozu 
nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełnić następujące 

warunki: 

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

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien

spełnić następujące warunki: 

§ 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice. 

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

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w obiekty 
budowlane, biurowe, środki oraz instalacje i urządzenia techniczne spełniające wymagania 

określone prawem, 

2) posiadać wszelkie pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do świadczenia usług w zakresie 
zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

3) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości zapewniającej ciągłość usług 

w przypadku awarii, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów 
komunalnych, zawierających co najmniej: 

a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy 
Włodowice Nr 232/XXIX/2006 z dnia 26.04.2006r. w sprawie uchwalenia Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Włodowice, 

4) posiadać środek transportu przystosowany do odbioru odpadów zebranych selektywnie, 
w tym ulegających biodegradacji, 

5) pojazdy powinny być oznaczone w miejscu widocznym poprzez umieszczenie nazwy oraz 
adresu przedsiębiorcy, 

6) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego 

zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie 
wielorodzinnej, jednorodzinnej, zagrodowej i innej, 

7) przedłożyć aktualną umowę lub pisemne zapewnienie umożliwiające przekazanie odpadów 
do dalszego odzysku lub unieszkodliwiania przez upoważniony do tego zakład utylizacji 

odpadów, 

8) przedstawić dokumentację potwierdzającą posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji lub 
posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym takie usługi, 

9) dysponować odpowiednią liczbą pojemników i worków w celu dostarczenia właścicielom 

nieruchomości do gromadzenia odpadów, 

10) pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami 

i kolorami odpowiadającymi zbieranej frakcji, jak niżej: 

a) szkło – kolor zielony

b) tworzywa sztuczne – kolor żółty

c) papier, tektura – kolor niebieski

d) bioodpady – kolor brązowy

11) prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno – higienicznego 

wykonywania usług. Zanieczyszczenia pojawiające się w wyniku załadunku i transportu 
odpadów pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć, 

12) zapewnić gotowość zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych dla każdej 

nieruchomości położonej na terenie gminy Włodowice, 

13) prowadzić ewidencję zawartych z właścicielami nieruchomości umów w zakresie 
odbierania odpadów oraz przedkładać tę ewidencje Wójtowi Gminy w ustawowym 
terminie 

14) prowadzić ewidencję ilości i rodzaju odebranych odpadów komunalnych według kodów 
odpadów zgodnych z klasyfikacją odpadów oraz przedkładać Wójtowi Gminy danych 
dotyczących zebranych odpadów komunalnych. Ewidencja zawartych umów powinna 
zawierać: nr umowy, datę zawarcia umowy, nazwisko i imię lub nazwę właściciela 

nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, okres obowiązywania umowy, 

15) opracować i przedkładać właścicielom nieruchomości terminarze odbierania odpadów 
komunalnych na każdy następny rok kalendarzowy przed zakończeniem roku bieżącego, 

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową wyposażoną w obiekty 
budowlane, biurowe, środki oraz środki i urządzenia techniczne spełniające wymagania 

określone w przepisach prawa, 

2) dysponować pojazdami asenizacyjnymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych spełniającymi standardy techniczne określone 

w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych, 

3) dołączyć do wniosku umowę lub pisemne zapewnienie o gotowości przyjęcia nieczystości 

ciekłych przez właściciela stacji zlewnej, 

4) przedsiębiorca powinien posiadać pojazdy asenizacyjne w ilości zapewniającej ciągłość 
obsługi, 

5) pojazdy powinny być oznaczone w miejscu widocznym poprzez umieszczenie nazwy oraz 
adresu przedsiębiorcy, 

6) pojazdy powinny być utrzymywane w należytym stanie higienicznym i sanitarnym,

7) przedsiębiorca jest zobowiązany prowadzić tak działalność w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych aby nie powodowało to 

zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

8) usługa winna być wykonywana w sposób niepowodujący zanieczyszczenia powierzchni 

ziemi i wód, 

9) przedsiębiorca jest obowiązany: 

a) zapewnić gotowość zawarcia umowy z właścicielami nieruchomości położonej na terenie

gminy Włodowice, 

b) prowadzić ewidencje zawartych umów z właścicielami nieruchomości w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 

przedkładać tę ewidencję Wójtowi Gminy w ustawowym terminie. Ewidencja zawartych 
umów powinna zawierać: nr umowy, datę zawarcia umowy, nazwisko i imię lub nazwę 
właściciela nieruchomości, adres właściciela nieruchomości, okres obowiązywania 

umowy, łączną objętość wywiezionych beczek, częstotliwość wywozu, 

c) zbieranie danych na temat ilości odebranych z terenu gminy Włodowice nieczystości 

ciekłych, 

d) coroczne przekazywanie Wójtowi informacji na temat ilości zebranych nieczystości 

ciekłych odebranych z terenu gminy Włodowice, 

Przewodniczący Rady 

Gminy 

Adam Szmukier 
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