
UCHWAŁA NR LII/1189/2010  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 – jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142/2001, poz. 1591 ze zmianami) 

Rada Miejska 

u c h w a l a 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

Rozdział 1 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

§ 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomośc i  może  b yć  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 - jednolity

tekst ze zmianami) i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 2 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych  

§ 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych może być  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust.1, 1a i 2a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zarządzenie nr ON-0151/2394/06/OS

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wymagań,  jakie powinien

spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i   o r a z   o p r óżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie

internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.  

§ 6.  1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) zapewnić  transport odpadów komunalnych przez prowadzącego działalność  w zakresie transportu,

który posiada zezwolenie wydane w trybie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz.U. nr 39/2007, poz. 251 – jednolity tekst ze zmianami); 

2) zapewnić,  w odpowiedniej ilośc i  oraz oznaczony nazwą  i adresem przedsiębiorcy, sprzęt

transportowy, specjalistyczny i inny, który zapewni możliwoś ć  realizacji systemu gospodarowania

odpadami w kształcie zapisanym w gminnym planie gospodarki odpadami, ze szczególnym

uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) zapewnić  sprawne technicznie, specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów komunalnych,

spełniające wymagania określone w Polskich Normach oraz wymagania określone w następujących

przepisach prawnych: 

a) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez

pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zmianami) 

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań

dla urządzeń  używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska

(Dz.U. nr 263, poz. 2202 ze zmianami) 

c) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 -

jednolity tekst ze zmianami) - pojazdy wprowadzane do użytku muszą  posiadać  deklarację

zgodności lub oznakowanie CE; 

4) w zależności od rodzaju wywożonych opadów - sklasyfikowanych w grupach wyszczególnionych

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.

nr 112, poz. 1206) - pojazdy do wywozu odpadów komunalnych powinny spełniać  dodatkowo

następujące wymagania: 

a) w przypadku przewożenia następujących odpadów: drewno inne niż wymienione w 20 01 37 (kod

20 01 38), odpady zmiotek wentylacyjnych (kod 20 01 41), inne niewymienione frakcje zbierane

w sposób selektywny (kod 20 01 99), odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), gleba

i ziemia, w tym kamienie (kod 20 02 02), inne odpady nieulegające biodegradacji (kod 20 02 03),

odpady z targowisk (kod 20 03 02), odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03), odpady

komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99) przez pojazdy o ładowności

powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do transportu kontenerów lub pojazdy skrzyniowe z urządzeniem

wywrotu, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką  lub plandeką)  przed rozwiewaniem

odpadów 

b) w przypadku przewożenia następujących odpadów: opakowania z papieru i tektury (kod 15 01

01), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03),

opakowania z metali (kod 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), zmieszane

odpady wielomateriałowe (kod 15 01 06), opakowania ze szkła (kod 15 01 07), opakowania

z tekstyliów (kod 15 01 09), papier i tektura (kod 20 01 01), szkło (kod 20 01 02), odzież  (kod 20

01 10), tekstylia (kod 20 01 11), tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), metale (kod 20 01 40) przez

pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do usuwania

odpadów z pojemników, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką lub plandeką)  przed

rozwiewaniem odpadów oraz hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) z urządzeniem

umożliwiającym opróżnianie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów 

c) w przypadku przewożenia następujących odpadów: urządzenia zawierające freony (kod 20 01

23*), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

zawierające niebezpieczne składn i k i  ( kod  20  01  35* ) ,  zuży te  u rządzenia elektryczne

i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 37 (kod 20 01 36), odpady

wielkogabarytowe (kod 20 03 07) przez pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności

powyżej 3,5 Mg powinny one posiadać  hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) lub platformę

samozaładowczą 

d) odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych muszą  być  przewożone

przez pojazdy o nadbudowie zamkniętej, posiadające platformę  samozaładowczą  i zestaw

pojemników do bezpiecznego transportu tych odpadów oraz spełniające wymagania określone

w przepisach o transporcie towarów niebezpiecznych; 

5) stosowane przez przedsiębiorcę  pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów

komunalnych powstałych na terenie nieruchomości spełniać muszą następujące wymagania: 

a) muszą być dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów służących do ich opróżniania

b) muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach

c) wprowadzane do użytku nowe pojemniki muszą posiadać, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami), deklarację zgodności lub oznakowanie CE; 

6) posiadać  aktualne umowy zawarte z uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odbieranych odpadów, zgodnie z ustaleniami Planu gospodarki

odpadami miasta Bielska-Białej; 

7) w sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym planie gospodarki odpadami

nie zapewnią  możliwości odbioru i przetworzenia strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam

posiadać  takie możliwości lub mieć  podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub

urządzeniami posiadającymi takie możliwości (dotyczy to zwłaszcza odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów

budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów

wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań,  papieru, tektury, tekstyliów, metali oraz

odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych); 

8) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

9) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

10) w wypadku zanieczyszczenia miejsc odbierania odpadów oraz dróg na trasie wywozu, zapewnić

natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

11) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz odpadów komunalnych;

12) zapewnić  systematyczne mycie i  dezynfekcję  p o j a zdów   o r a z  własnych pojemników

z częstotliwością niemniejszą niż jeden raz na kwarta ł; 

13) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

14) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) deklarację o nieprzeciążaniu pojazdów do transportu odpadów

g) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

15) prowadzić  ewidencję  i zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odbieranych odpadów,

zgodnie z wymaganiami art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; 

16) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości   i  porządku w gminach, wykazy właścicieli

nieruchomości, z którymi zawarto lub rozwiązano umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz

sporządzone informacje o masie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów (w tym o masie

składowanych i nieskładowanych na składowisku, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji)

oraz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych. 

1) dysponować  sprawnym technicznie, specjalistycznym sprzętem niezbędnym do świadczenia usług,

tj. pojazdami asenizacyjnymi; 

2) zapewnić oznaczenie pojazdów nazwą i adresem przedsiębiorcy;

3) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

4) stosowane pojazdy powinny spełniać  wymagania określone w rozporządzeniach Ministra

Infrastruktury: 

a) z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz.

1617) 

b) z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji

zlewnej (Dz.U. nr 188, poz. 1576) - w części dotyczącej dostawy nieczystości ciekłych; 

5) stosowane pojazdy powinny: 

a) spełniać  przepisy w zakresie bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki

z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań  dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191,

poz. 1596 ze zmianami) 

b) posiadać  oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla urządzeń

używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. nr 263,

poz. 2202 ze zmianami) 

c) posiadać  oznakowanie CE lub deklarację  zgodności wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia

2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami); 

6) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

7) w wypadku zanieczyszczenia miejsc opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz dróg na trasie

wywozu, zapewnić natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

8) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz nieczystości ciekłych;

9) zapewnić systematyczne mycie i dezynfekcję pojazdów;

10) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

11) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

12) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystośc i   i   p o r ząd k u  w   gm i n a c h ,   w y k a z y  właścicieli

nieruchomośc i ,   z   k t ó r ym i   zawar to   l ub   rozw iąz a n o   umowy   n a   o p r óżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz sporządzone informacje o ilości nieczystości

ciekłych odebranych i przetransportowanych do stacji zlewnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jarosław Klimaszewski 
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UCHWAŁA NR LII/1189/2010  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 – jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142/2001, poz. 1591 ze zmianami) 

Rada Miejska 

u c h w a l a 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

Rozdział 1 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

§ 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomośc i  może  b yć  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 - jednolity

tekst ze zmianami) i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 2 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych  

§ 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych może być  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust.1, 1a i 2a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zarządzenie nr ON-0151/2394/06/OS

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wymagań,  jakie powinien

spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i   o r a z   o p r óżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie

internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.  

§ 6.  1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) zapewnić  transport odpadów komunalnych przez prowadzącego działalność  w zakresie transportu,

który posiada zezwolenie wydane w trybie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz.U. nr 39/2007, poz. 251 – jednolity tekst ze zmianami); 

2) zapewnić,  w odpowiedniej ilośc i  oraz oznaczony nazwą  i adresem przedsiębiorcy, sprzęt

transportowy, specjalistyczny i inny, który zapewni możliwoś ć  realizacji systemu gospodarowania

odpadami w kształcie zapisanym w gminnym planie gospodarki odpadami, ze szczególnym

uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) zapewnić  sprawne technicznie, specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów komunalnych,

spełniające wymagania określone w Polskich Normach oraz wymagania określone w następujących

przepisach prawnych: 

a) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez

pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zmianami) 

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań

dla urządzeń  używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska

(Dz.U. nr 263, poz. 2202 ze zmianami) 

c) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 -

jednolity tekst ze zmianami) - pojazdy wprowadzane do użytku muszą  posiadać  deklarację

zgodności lub oznakowanie CE; 

4) w zależności od rodzaju wywożonych opadów - sklasyfikowanych w grupach wyszczególnionych

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.

nr 112, poz. 1206) - pojazdy do wywozu odpadów komunalnych powinny spełniać  dodatkowo

następujące wymagania: 

a) w przypadku przewożenia następujących odpadów: drewno inne niż wymienione w 20 01 37 (kod

20 01 38), odpady zmiotek wentylacyjnych (kod 20 01 41), inne niewymienione frakcje zbierane

w sposób selektywny (kod 20 01 99), odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), gleba

i ziemia, w tym kamienie (kod 20 02 02), inne odpady nieulegające biodegradacji (kod 20 02 03),

odpady z targowisk (kod 20 03 02), odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03), odpady

komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99) przez pojazdy o ładowności

powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do transportu kontenerów lub pojazdy skrzyniowe z urządzeniem

wywrotu, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką  lub plandeką)  przed rozwiewaniem

odpadów 

b) w przypadku przewożenia następujących odpadów: opakowania z papieru i tektury (kod 15 01

01), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03),

opakowania z metali (kod 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), zmieszane

odpady wielomateriałowe (kod 15 01 06), opakowania ze szkła (kod 15 01 07), opakowania

z tekstyliów (kod 15 01 09), papier i tektura (kod 20 01 01), szkło (kod 20 01 02), odzież  (kod 20

01 10), tekstylia (kod 20 01 11), tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), metale (kod 20 01 40) przez

pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do usuwania

odpadów z pojemników, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką lub plandeką)  przed

rozwiewaniem odpadów oraz hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) z urządzeniem

umożliwiającym opróżnianie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów 

c) w przypadku przewożenia następujących odpadów: urządzenia zawierające freony (kod 20 01

23*), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

zawierające niebezpieczne składn i k i  ( kod  20  01  35* ) ,  zuży te  u rządzenia elektryczne

i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 37 (kod 20 01 36), odpady

wielkogabarytowe (kod 20 03 07) przez pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności

powyżej 3,5 Mg powinny one posiadać  hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) lub platformę

samozaładowczą 

d) odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych muszą  być  przewożone

przez pojazdy o nadbudowie zamkniętej, posiadające platformę  samozaładowczą  i zestaw

pojemników do bezpiecznego transportu tych odpadów oraz spełniające wymagania określone

w przepisach o transporcie towarów niebezpiecznych; 

5) stosowane przez przedsiębiorcę  pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów

komunalnych powstałych na terenie nieruchomości spełniać muszą następujące wymagania: 

a) muszą być dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów służących do ich opróżniania

b) muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach

c) wprowadzane do użytku nowe pojemniki muszą posiadać, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami), deklarację zgodności lub oznakowanie CE; 

6) posiadać  aktualne umowy zawarte z uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odbieranych odpadów, zgodnie z ustaleniami Planu gospodarki

odpadami miasta Bielska-Białej; 

7) w sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym planie gospodarki odpadami

nie zapewnią  możliwości odbioru i przetworzenia strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam

posiadać  takie możliwości lub mieć  podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub

urządzeniami posiadającymi takie możliwości (dotyczy to zwłaszcza odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów

budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów

wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań,  papieru, tektury, tekstyliów, metali oraz

odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych); 

8) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

9) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

10) w wypadku zanieczyszczenia miejsc odbierania odpadów oraz dróg na trasie wywozu, zapewnić

natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

11) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz odpadów komunalnych;

12) zapewnić  systematyczne mycie i  dezynfekcję  p o j a zdów   o r a z  własnych pojemników

z częstotliwością niemniejszą niż jeden raz na kwarta ł; 

13) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

14) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) deklarację o nieprzeciążaniu pojazdów do transportu odpadów

g) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

15) prowadzić  ewidencję  i zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odbieranych odpadów,

zgodnie z wymaganiami art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; 

16) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości   i  porządku w gminach, wykazy właścicieli

nieruchomości, z którymi zawarto lub rozwiązano umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz

sporządzone informacje o masie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów (w tym o masie

składowanych i nieskładowanych na składowisku, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji)

oraz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych. 

1) dysponować  sprawnym technicznie, specjalistycznym sprzętem niezbędnym do świadczenia usług,

tj. pojazdami asenizacyjnymi; 

2) zapewnić oznaczenie pojazdów nazwą i adresem przedsiębiorcy;

3) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

4) stosowane pojazdy powinny spełniać  wymagania określone w rozporządzeniach Ministra

Infrastruktury: 

a) z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz.

1617) 

b) z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji

zlewnej (Dz.U. nr 188, poz. 1576) - w części dotyczącej dostawy nieczystości ciekłych; 

5) stosowane pojazdy powinny: 

a) spełniać  przepisy w zakresie bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki

z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań  dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191,

poz. 1596 ze zmianami) 

b) posiadać  oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla urządzeń

używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. nr 263,

poz. 2202 ze zmianami) 

c) posiadać  oznakowanie CE lub deklarację  zgodności wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia

2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami); 

6) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

7) w wypadku zanieczyszczenia miejsc opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz dróg na trasie

wywozu, zapewnić natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

8) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz nieczystości ciekłych;

9) zapewnić systematyczne mycie i dezynfekcję pojazdów;

10) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

11) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

12) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystośc i   i   p o r ząd k u  w   gm i n a c h ,   w y k a z y  właścicieli

nieruchomośc i ,   z   k t ó r ym i   zawar to   l ub   rozw iąz a n o   umowy   n a   o p r óżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz sporządzone informacje o ilości nieczystości

ciekłych odebranych i przetransportowanych do stacji zlewnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jarosław Klimaszewski 
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UCHWAŁA NR LII/1189/2010  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 – jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142/2001, poz. 1591 ze zmianami) 

Rada Miejska 

u c h w a l a 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

Rozdział 1 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

§ 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomośc i  może  b yć  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 - jednolity

tekst ze zmianami) i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 2 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych  

§ 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych może być  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust.1, 1a i 2a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zarządzenie nr ON-0151/2394/06/OS

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wymagań,  jakie powinien

spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i   o r a z   o p r óżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie

internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.  

§ 6.  1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) zapewnić  transport odpadów komunalnych przez prowadzącego działalność  w zakresie transportu,

który posiada zezwolenie wydane w trybie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz.U. nr 39/2007, poz. 251 – jednolity tekst ze zmianami); 

2) zapewnić,  w odpowiedniej ilośc i  oraz oznaczony nazwą  i adresem przedsiębiorcy, sprzęt

transportowy, specjalistyczny i inny, który zapewni możliwoś ć  realizacji systemu gospodarowania

odpadami w kształcie zapisanym w gminnym planie gospodarki odpadami, ze szczególnym

uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) zapewnić  sprawne technicznie, specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów komunalnych,

spełniające wymagania określone w Polskich Normach oraz wymagania określone w następujących

przepisach prawnych: 

a) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez

pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zmianami) 

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań

dla urządzeń  używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska

(Dz.U. nr 263, poz. 2202 ze zmianami) 

c) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 -

jednolity tekst ze zmianami) - pojazdy wprowadzane do użytku muszą  posiadać  deklarację

zgodności lub oznakowanie CE; 

4) w zależności od rodzaju wywożonych opadów - sklasyfikowanych w grupach wyszczególnionych

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.

nr 112, poz. 1206) - pojazdy do wywozu odpadów komunalnych powinny spełniać  dodatkowo

następujące wymagania: 

a) w przypadku przewożenia następujących odpadów: drewno inne niż wymienione w 20 01 37 (kod

20 01 38), odpady zmiotek wentylacyjnych (kod 20 01 41), inne niewymienione frakcje zbierane

w sposób selektywny (kod 20 01 99), odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), gleba

i ziemia, w tym kamienie (kod 20 02 02), inne odpady nieulegające biodegradacji (kod 20 02 03),

odpady z targowisk (kod 20 03 02), odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03), odpady

komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99) przez pojazdy o ładowności

powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do transportu kontenerów lub pojazdy skrzyniowe z urządzeniem

wywrotu, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką  lub plandeką)  przed rozwiewaniem

odpadów 

b) w przypadku przewożenia następujących odpadów: opakowania z papieru i tektury (kod 15 01

01), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03),

opakowania z metali (kod 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), zmieszane

odpady wielomateriałowe (kod 15 01 06), opakowania ze szkła (kod 15 01 07), opakowania

z tekstyliów (kod 15 01 09), papier i tektura (kod 20 01 01), szkło (kod 20 01 02), odzież  (kod 20

01 10), tekstylia (kod 20 01 11), tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), metale (kod 20 01 40) przez

pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do usuwania

odpadów z pojemników, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką lub plandeką)  przed

rozwiewaniem odpadów oraz hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) z urządzeniem

umożliwiającym opróżnianie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów 

c) w przypadku przewożenia następujących odpadów: urządzenia zawierające freony (kod 20 01

23*), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

zawierające niebezpieczne składn i k i  ( kod  20  01  35* ) ,  zuży te  u rządzenia elektryczne

i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 37 (kod 20 01 36), odpady

wielkogabarytowe (kod 20 03 07) przez pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności

powyżej 3,5 Mg powinny one posiadać  hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) lub platformę

samozaładowczą 

d) odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych muszą  być  przewożone

przez pojazdy o nadbudowie zamkniętej, posiadające platformę  samozaładowczą  i zestaw

pojemników do bezpiecznego transportu tych odpadów oraz spełniające wymagania określone

w przepisach o transporcie towarów niebezpiecznych; 

5) stosowane przez przedsiębiorcę  pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów

komunalnych powstałych na terenie nieruchomości spełniać muszą następujące wymagania: 

a) muszą być dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów służących do ich opróżniania

b) muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach

c) wprowadzane do użytku nowe pojemniki muszą posiadać, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami), deklarację zgodności lub oznakowanie CE; 

6) posiadać  aktualne umowy zawarte z uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odbieranych odpadów, zgodnie z ustaleniami Planu gospodarki

odpadami miasta Bielska-Białej; 

7) w sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym planie gospodarki odpadami

nie zapewnią  możliwości odbioru i przetworzenia strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam

posiadać  takie możliwości lub mieć  podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub

urządzeniami posiadającymi takie możliwości (dotyczy to zwłaszcza odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów

budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów

wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań,  papieru, tektury, tekstyliów, metali oraz

odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych); 

8) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

9) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

10) w wypadku zanieczyszczenia miejsc odbierania odpadów oraz dróg na trasie wywozu, zapewnić

natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

11) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz odpadów komunalnych;

12) zapewnić  systematyczne mycie i  dezynfekcję  p o j a zdów   o r a z  własnych pojemników

z częstotliwością niemniejszą niż jeden raz na kwarta ł; 

13) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

14) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) deklarację o nieprzeciążaniu pojazdów do transportu odpadów

g) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

15) prowadzić  ewidencję  i zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odbieranych odpadów,

zgodnie z wymaganiami art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; 

16) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości   i  porządku w gminach, wykazy właścicieli

nieruchomości, z którymi zawarto lub rozwiązano umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz

sporządzone informacje o masie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów (w tym o masie

składowanych i nieskładowanych na składowisku, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji)

oraz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych. 

1) dysponować  sprawnym technicznie, specjalistycznym sprzętem niezbędnym do świadczenia usług,

tj. pojazdami asenizacyjnymi; 

2) zapewnić oznaczenie pojazdów nazwą i adresem przedsiębiorcy;

3) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

4) stosowane pojazdy powinny spełniać  wymagania określone w rozporządzeniach Ministra

Infrastruktury: 

a) z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz.

1617) 

b) z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji

zlewnej (Dz.U. nr 188, poz. 1576) - w części dotyczącej dostawy nieczystości ciekłych; 

5) stosowane pojazdy powinny: 

a) spełniać  przepisy w zakresie bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki

z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań  dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191,

poz. 1596 ze zmianami) 

b) posiadać  oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla urządzeń

używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. nr 263,

poz. 2202 ze zmianami) 

c) posiadać  oznakowanie CE lub deklarację  zgodności wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia

2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami); 

6) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

7) w wypadku zanieczyszczenia miejsc opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz dróg na trasie

wywozu, zapewnić natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

8) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz nieczystości ciekłych;

9) zapewnić systematyczne mycie i dezynfekcję pojazdów;

10) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

11) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

12) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystośc i   i   p o r ząd k u  w   gm i n a c h ,   w y k a z y  właścicieli

nieruchomośc i ,   z   k t ó r ym i   zawar to   l ub   rozw iąz a n o   umowy   n a   o p r óżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz sporządzone informacje o ilości nieczystości

ciekłych odebranych i przetransportowanych do stacji zlewnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jarosław Klimaszewski 
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UCHWAŁA NR LII/1189/2010  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 – jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142/2001, poz. 1591 ze zmianami) 

Rada Miejska 

u c h w a l a 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

Rozdział 1 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

§ 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomośc i  może  b yć  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 - jednolity

tekst ze zmianami) i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 2 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych  

§ 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych może być  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust.1, 1a i 2a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zarządzenie nr ON-0151/2394/06/OS

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wymagań,  jakie powinien

spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i   o r a z   o p r óżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie

internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.  

§ 6.  1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) zapewnić  transport odpadów komunalnych przez prowadzącego działalność  w zakresie transportu,

który posiada zezwolenie wydane w trybie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz.U. nr 39/2007, poz. 251 – jednolity tekst ze zmianami); 

2) zapewnić,  w odpowiedniej ilośc i  oraz oznaczony nazwą  i adresem przedsiębiorcy, sprzęt

transportowy, specjalistyczny i inny, który zapewni możliwoś ć  realizacji systemu gospodarowania

odpadami w kształcie zapisanym w gminnym planie gospodarki odpadami, ze szczególnym

uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) zapewnić  sprawne technicznie, specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów komunalnych,

spełniające wymagania określone w Polskich Normach oraz wymagania określone w następujących

przepisach prawnych: 

a) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez

pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zmianami) 

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań

dla urządzeń  używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska

(Dz.U. nr 263, poz. 2202 ze zmianami) 

c) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 -

jednolity tekst ze zmianami) - pojazdy wprowadzane do użytku muszą  posiadać  deklarację

zgodności lub oznakowanie CE; 

4) w zależności od rodzaju wywożonych opadów - sklasyfikowanych w grupach wyszczególnionych

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.

nr 112, poz. 1206) - pojazdy do wywozu odpadów komunalnych powinny spełniać  dodatkowo

następujące wymagania: 

a) w przypadku przewożenia następujących odpadów: drewno inne niż wymienione w 20 01 37 (kod

20 01 38), odpady zmiotek wentylacyjnych (kod 20 01 41), inne niewymienione frakcje zbierane

w sposób selektywny (kod 20 01 99), odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), gleba

i ziemia, w tym kamienie (kod 20 02 02), inne odpady nieulegające biodegradacji (kod 20 02 03),

odpady z targowisk (kod 20 03 02), odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03), odpady

komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99) przez pojazdy o ładowności

powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do transportu kontenerów lub pojazdy skrzyniowe z urządzeniem

wywrotu, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką  lub plandeką)  przed rozwiewaniem

odpadów 

b) w przypadku przewożenia następujących odpadów: opakowania z papieru i tektury (kod 15 01

01), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03),

opakowania z metali (kod 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), zmieszane

odpady wielomateriałowe (kod 15 01 06), opakowania ze szkła (kod 15 01 07), opakowania

z tekstyliów (kod 15 01 09), papier i tektura (kod 20 01 01), szkło (kod 20 01 02), odzież  (kod 20

01 10), tekstylia (kod 20 01 11), tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), metale (kod 20 01 40) przez

pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do usuwania

odpadów z pojemników, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką lub plandeką)  przed

rozwiewaniem odpadów oraz hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) z urządzeniem

umożliwiającym opróżnianie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów 

c) w przypadku przewożenia następujących odpadów: urządzenia zawierające freony (kod 20 01

23*), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

zawierające niebezpieczne składn i k i  ( kod  20  01  35* ) ,  zuży te  u rządzenia elektryczne

i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 37 (kod 20 01 36), odpady

wielkogabarytowe (kod 20 03 07) przez pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności

powyżej 3,5 Mg powinny one posiadać  hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) lub platformę

samozaładowczą 

d) odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych muszą  być  przewożone

przez pojazdy o nadbudowie zamkniętej, posiadające platformę  samozaładowczą  i zestaw

pojemników do bezpiecznego transportu tych odpadów oraz spełniające wymagania określone

w przepisach o transporcie towarów niebezpiecznych; 

5) stosowane przez przedsiębiorcę  pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów

komunalnych powstałych na terenie nieruchomości spełniać muszą następujące wymagania: 

a) muszą być dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów służących do ich opróżniania

b) muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach

c) wprowadzane do użytku nowe pojemniki muszą posiadać, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami), deklarację zgodności lub oznakowanie CE; 

6) posiadać  aktualne umowy zawarte z uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odbieranych odpadów, zgodnie z ustaleniami Planu gospodarki

odpadami miasta Bielska-Białej; 

7) w sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym planie gospodarki odpadami

nie zapewnią  możliwości odbioru i przetworzenia strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam

posiadać  takie możliwości lub mieć  podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub

urządzeniami posiadającymi takie możliwości (dotyczy to zwłaszcza odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów

budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów

wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań,  papieru, tektury, tekstyliów, metali oraz

odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych); 

8) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

9) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

10) w wypadku zanieczyszczenia miejsc odbierania odpadów oraz dróg na trasie wywozu, zapewnić

natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

11) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz odpadów komunalnych;

12) zapewnić  systematyczne mycie i  dezynfekcję  p o j a zdów   o r a z  własnych pojemników

z częstotliwością niemniejszą niż jeden raz na kwarta ł; 

13) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

14) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) deklarację o nieprzeciążaniu pojazdów do transportu odpadów

g) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

15) prowadzić  ewidencję  i zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odbieranych odpadów,

zgodnie z wymaganiami art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; 

16) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości   i  porządku w gminach, wykazy właścicieli

nieruchomości, z którymi zawarto lub rozwiązano umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz

sporządzone informacje o masie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów (w tym o masie

składowanych i nieskładowanych na składowisku, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji)

oraz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych. 

1) dysponować  sprawnym technicznie, specjalistycznym sprzętem niezbędnym do świadczenia usług,

tj. pojazdami asenizacyjnymi; 

2) zapewnić oznaczenie pojazdów nazwą i adresem przedsiębiorcy;

3) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

4) stosowane pojazdy powinny spełniać  wymagania określone w rozporządzeniach Ministra

Infrastruktury: 

a) z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz.

1617) 

b) z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji

zlewnej (Dz.U. nr 188, poz. 1576) - w części dotyczącej dostawy nieczystości ciekłych; 

5) stosowane pojazdy powinny: 

a) spełniać  przepisy w zakresie bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki

z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań  dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191,

poz. 1596 ze zmianami) 

b) posiadać  oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla urządzeń

używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. nr 263,

poz. 2202 ze zmianami) 

c) posiadać  oznakowanie CE lub deklarację  zgodności wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia

2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami); 

6) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

7) w wypadku zanieczyszczenia miejsc opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz dróg na trasie

wywozu, zapewnić natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

8) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz nieczystości ciekłych;

9) zapewnić systematyczne mycie i dezynfekcję pojazdów;

10) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

11) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

12) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystośc i   i   p o r ząd k u  w   gm i n a c h ,   w y k a z y  właścicieli

nieruchomośc i ,   z   k t ó r ym i   zawar to   l ub   rozw iąz a n o   umowy   n a   o p r óżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz sporządzone informacje o ilości nieczystości

ciekłych odebranych i przetransportowanych do stacji zlewnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jarosław Klimaszewski 
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UCHWAŁA NR LII/1189/2010  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 – jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142/2001, poz. 1591 ze zmianami) 

Rada Miejska 

u c h w a l a 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

Rozdział 1 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

§ 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomośc i  może  b yć  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 - jednolity

tekst ze zmianami) i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 2 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych  

§ 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych może być  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust.1, 1a i 2a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zarządzenie nr ON-0151/2394/06/OS

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wymagań,  jakie powinien

spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i   o r a z   o p r óżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie

internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.  

§ 6.  1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) zapewnić  transport odpadów komunalnych przez prowadzącego działalność  w zakresie transportu,

który posiada zezwolenie wydane w trybie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz.U. nr 39/2007, poz. 251 – jednolity tekst ze zmianami); 

2) zapewnić,  w odpowiedniej ilośc i  oraz oznaczony nazwą  i adresem przedsiębiorcy, sprzęt

transportowy, specjalistyczny i inny, który zapewni możliwoś ć  realizacji systemu gospodarowania

odpadami w kształcie zapisanym w gminnym planie gospodarki odpadami, ze szczególnym

uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) zapewnić  sprawne technicznie, specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów komunalnych,

spełniające wymagania określone w Polskich Normach oraz wymagania określone w następujących

przepisach prawnych: 

a) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez

pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zmianami) 

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań

dla urządzeń  używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska

(Dz.U. nr 263, poz. 2202 ze zmianami) 

c) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 -

jednolity tekst ze zmianami) - pojazdy wprowadzane do użytku muszą  posiadać  deklarację

zgodności lub oznakowanie CE; 

4) w zależności od rodzaju wywożonych opadów - sklasyfikowanych w grupach wyszczególnionych

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.

nr 112, poz. 1206) - pojazdy do wywozu odpadów komunalnych powinny spełniać  dodatkowo

następujące wymagania: 

a) w przypadku przewożenia następujących odpadów: drewno inne niż wymienione w 20 01 37 (kod

20 01 38), odpady zmiotek wentylacyjnych (kod 20 01 41), inne niewymienione frakcje zbierane

w sposób selektywny (kod 20 01 99), odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), gleba

i ziemia, w tym kamienie (kod 20 02 02), inne odpady nieulegające biodegradacji (kod 20 02 03),

odpady z targowisk (kod 20 03 02), odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03), odpady

komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99) przez pojazdy o ładowności

powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do transportu kontenerów lub pojazdy skrzyniowe z urządzeniem

wywrotu, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką  lub plandeką)  przed rozwiewaniem

odpadów 

b) w przypadku przewożenia następujących odpadów: opakowania z papieru i tektury (kod 15 01

01), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03),

opakowania z metali (kod 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), zmieszane

odpady wielomateriałowe (kod 15 01 06), opakowania ze szkła (kod 15 01 07), opakowania

z tekstyliów (kod 15 01 09), papier i tektura (kod 20 01 01), szkło (kod 20 01 02), odzież  (kod 20

01 10), tekstylia (kod 20 01 11), tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), metale (kod 20 01 40) przez

pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do usuwania

odpadów z pojemników, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką lub plandeką)  przed

rozwiewaniem odpadów oraz hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) z urządzeniem

umożliwiającym opróżnianie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów 

c) w przypadku przewożenia następujących odpadów: urządzenia zawierające freony (kod 20 01

23*), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

zawierające niebezpieczne składn i k i  ( kod  20  01  35* ) ,  zuży te  u rządzenia elektryczne

i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 37 (kod 20 01 36), odpady

wielkogabarytowe (kod 20 03 07) przez pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności

powyżej 3,5 Mg powinny one posiadać  hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) lub platformę

samozaładowczą 

d) odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych muszą  być  przewożone

przez pojazdy o nadbudowie zamkniętej, posiadające platformę  samozaładowczą  i zestaw

pojemników do bezpiecznego transportu tych odpadów oraz spełniające wymagania określone

w przepisach o transporcie towarów niebezpiecznych; 

5) stosowane przez przedsiębiorcę  pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów

komunalnych powstałych na terenie nieruchomości spełniać muszą następujące wymagania: 

a) muszą być dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów służących do ich opróżniania

b) muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach

c) wprowadzane do użytku nowe pojemniki muszą posiadać, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami), deklarację zgodności lub oznakowanie CE; 

6) posiadać  aktualne umowy zawarte z uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odbieranych odpadów, zgodnie z ustaleniami Planu gospodarki

odpadami miasta Bielska-Białej; 

7) w sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym planie gospodarki odpadami

nie zapewnią  możliwości odbioru i przetworzenia strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam

posiadać  takie możliwości lub mieć  podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub

urządzeniami posiadającymi takie możliwości (dotyczy to zwłaszcza odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów

budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów

wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań,  papieru, tektury, tekstyliów, metali oraz

odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych); 

8) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

9) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

10) w wypadku zanieczyszczenia miejsc odbierania odpadów oraz dróg na trasie wywozu, zapewnić

natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

11) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz odpadów komunalnych;

12) zapewnić  systematyczne mycie i  dezynfekcję  p o j a zdów   o r a z  własnych pojemników

z częstotliwością niemniejszą niż jeden raz na kwarta ł; 

13) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

14) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) deklarację o nieprzeciążaniu pojazdów do transportu odpadów

g) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

15) prowadzić  ewidencję  i zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odbieranych odpadów,

zgodnie z wymaganiami art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; 

16) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości   i  porządku w gminach, wykazy właścicieli

nieruchomości, z którymi zawarto lub rozwiązano umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz

sporządzone informacje o masie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów (w tym o masie

składowanych i nieskładowanych na składowisku, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji)

oraz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych. 

1) dysponować  sprawnym technicznie, specjalistycznym sprzętem niezbędnym do świadczenia usług,

tj. pojazdami asenizacyjnymi; 

2) zapewnić oznaczenie pojazdów nazwą i adresem przedsiębiorcy;

3) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

4) stosowane pojazdy powinny spełniać  wymagania określone w rozporządzeniach Ministra

Infrastruktury: 

a) z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz.

1617) 

b) z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji

zlewnej (Dz.U. nr 188, poz. 1576) - w części dotyczącej dostawy nieczystości ciekłych; 

5) stosowane pojazdy powinny: 

a) spełniać  przepisy w zakresie bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki

z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań  dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191,

poz. 1596 ze zmianami) 

b) posiadać  oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla urządzeń

używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. nr 263,

poz. 2202 ze zmianami) 

c) posiadać  oznakowanie CE lub deklarację  zgodności wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia

2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami); 

6) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

7) w wypadku zanieczyszczenia miejsc opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz dróg na trasie

wywozu, zapewnić natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

8) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz nieczystości ciekłych;

9) zapewnić systematyczne mycie i dezynfekcję pojazdów;

10) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

11) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

12) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystośc i   i   p o r ząd k u  w   gm i n a c h ,   w y k a z y  właścicieli

nieruchomośc i ,   z   k t ó r ym i   zawar to   l ub   rozw iąz a n o   umowy   n a   o p r óżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz sporządzone informacje o ilości nieczystości

ciekłych odebranych i przetransportowanych do stacji zlewnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jarosław Klimaszewski 
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UCHWAŁA NR LII/1189/2010  

RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ  

z dnia 26 stycznia 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 – jednolity tekst ze zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. nr 142/2001, poz. 1591 ze zmianami) 

Rada Miejska 

u c h w a l a 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH 

Rozdział 1 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości  

§ 1. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomośc i  może  b yć  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. nr 236/2005, poz. 2008 - jednolity

tekst ze zmianami) i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 2 

Szczegółowe wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych  

§ 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych może być  wydane na wniosek przedsiębiorcy, który winien przedłożyć

dokumentację opracowaną  zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 8 ust.1, 1a i 2a ustawy z dnia 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i spełnić dodatkowo następujące wymogi: 

Rozdział 3 

Przepisy końcowe  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.  

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc zarządzenie nr ON-0151/2394/06/OS

Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 12 kwietnia 2006r. w sprawie określenia wymagań,  jakie powinien

spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i   o r a z   o p r óżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie

internetowej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.  

§ 6.  1. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni  od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Śląskiego.  

1) zapewnić  transport odpadów komunalnych przez prowadzącego działalność  w zakresie transportu,

który posiada zezwolenie wydane w trybie art. 28 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz.U. nr 39/2007, poz. 251 – jednolity tekst ze zmianami); 

2) zapewnić,  w odpowiedniej ilośc i  oraz oznaczony nazwą  i adresem przedsiębiorcy, sprzęt

transportowy, specjalistyczny i inny, który zapewni możliwoś ć  realizacji systemu gospodarowania

odpadami w kształcie zapisanym w gminnym planie gospodarki odpadami, ze szczególnym

uwzględnieniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

3) zapewnić  sprawne technicznie, specjalistyczne pojazdy do wywozu odpadów komunalnych,

spełniające wymagania określone w Polskich Normach oraz wymagania określone w następujących

przepisach prawnych: 

a) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych

wymagań  dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez

pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 ze zmianami) 

b) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań

dla urządzeń  używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska

(Dz.U. nr 263, poz. 2202 ze zmianami) 

c) ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 -

jednolity tekst ze zmianami) - pojazdy wprowadzane do użytku muszą  posiadać  deklarację

zgodności lub oznakowanie CE; 

4) w zależności od rodzaju wywożonych opadów - sklasyfikowanych w grupach wyszczególnionych

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.

nr 112, poz. 1206) - pojazdy do wywozu odpadów komunalnych powinny spełniać  dodatkowo

następujące wymagania: 

a) w przypadku przewożenia następujących odpadów: drewno inne niż wymienione w 20 01 37 (kod

20 01 38), odpady zmiotek wentylacyjnych (kod 20 01 41), inne niewymienione frakcje zbierane

w sposób selektywny (kod 20 01 99), odpady ulegające biodegradacji (kod 20 02 01), gleba

i ziemia, w tym kamienie (kod 20 02 02), inne odpady nieulegające biodegradacji (kod 20 02 03),

odpady z targowisk (kod 20 03 02), odpady z czyszczenia ulic i placów (kod 20 03 03), odpady

komunalne niewymienione w innych podgrupach (kod 20 03 99) przez pojazdy o ładowności

powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do transportu kontenerów lub pojazdy skrzyniowe z urządzeniem

wywrotu, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką  lub plandeką)  przed rozwiewaniem

odpadów 

b) w przypadku przewożenia następujących odpadów: opakowania z papieru i tektury (kod 15 01

01), opakowania z tworzyw sztucznych (kod 15 01 02), opakowania z drewna (kod 15 01 03),

opakowania z metali (kod 15 01 04), opakowania wielomateriałowe (kod 15 01 05), zmieszane

odpady wielomateriałowe (kod 15 01 06), opakowania ze szkła (kod 15 01 07), opakowania

z tekstyliów (kod 15 01 09), papier i tektura (kod 20 01 01), szkło (kod 20 01 02), odzież  (kod 20

01 10), tekstylia (kod 20 01 11), tworzywa sztuczne (kod 20 01 39), metale (kod 20 01 40) przez

pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności powyżej 3,5 Mg, przeznaczone do usuwania

odpadów z pojemników, powinny one posiadać  zabezpieczenie (np. siatką lub plandeką)  przed

rozwiewaniem odpadów oraz hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) z urządzeniem

umożliwiającym opróżnianie pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów 

c) w przypadku przewożenia następujących odpadów: urządzenia zawierające freony (kod 20 01

23*), zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21 i 20 01 23

zawierające niebezpieczne składn i k i  ( kod  20  01  35* ) ,  zuży te  u rządzenia elektryczne

i elektroniczne inne niż  wymienione w 20 01 21, 20 01 23, 20 01 37 (kod 20 01 36), odpady

wielkogabarytowe (kod 20 03 07) przez pojazdy skrzyniowe lub kontenerowe o ładowności

powyżej 3,5 Mg powinny one posiadać  hydrauliczny dźwig samochodowy (HDS) lub platformę

samozaładowczą 

d) odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych muszą  być  przewożone

przez pojazdy o nadbudowie zamkniętej, posiadające platformę  samozaładowczą  i zestaw

pojemników do bezpiecznego transportu tych odpadów oraz spełniające wymagania określone

w przepisach o transporcie towarów niebezpiecznych; 

5) stosowane przez przedsiębiorcę  pojemniki i kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów

komunalnych powstałych na terenie nieruchomości spełniać muszą następujące wymagania: 

a) muszą być dostosowane do urządzeń załadowczych pojazdów służących do ich opróżniania

b) muszą spełniać wymagania określone w Polskich Normach

c) wprowadzane do użytku nowe pojemniki muszą posiadać, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30

sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami), deklarację zgodności lub oznakowanie CE; 

6) posiadać  aktualne umowy zawarte z uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odbieranych odpadów, zgodnie z ustaleniami Planu gospodarki

odpadami miasta Bielska-Białej; 

7) w sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w gminnym planie gospodarki odpadami

nie zapewnią  możliwości odbioru i przetworzenia strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam

posiadać  takie możliwości lub mieć  podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub

urządzeniami posiadającymi takie możliwości (dotyczy to zwłaszcza odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów

budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów

wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań,  papieru, tektury, tekstyliów, metali oraz

odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych); 

8) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

9) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

10) w wypadku zanieczyszczenia miejsc odbierania odpadów oraz dróg na trasie wywozu, zapewnić

natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

11) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz odpadów komunalnych;

12) zapewnić  systematyczne mycie i  dezynfekcję  p o j a zdów   o r a z  własnych pojemników

z częstotliwością niemniejszą niż jeden raz na kwarta ł; 

13) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

14) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) deklarację o nieprzeciążaniu pojazdów do transportu odpadów

g) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

15) prowadzić  ewidencję  i zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odbieranych odpadów,

zgodnie z wymaganiami art. 36 i art. 37 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach; 

16) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy

z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości   i  porządku w gminach, wykazy właścicieli

nieruchomości, z którymi zawarto lub rozwiązano umowy na odbiór odpadów komunalnych oraz

sporządzone informacje o masie odebranych poszczególnych rodzajów odpadów (w tym o masie

składowanych i nieskładowanych na składowisku, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji)

oraz sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych. 

1) dysponować  sprawnym technicznie, specjalistycznym sprzętem niezbędnym do świadczenia usług,

tj. pojazdami asenizacyjnymi; 

2) zapewnić oznaczenie pojazdów nazwą i adresem przedsiębiorcy;

3) zapewnić  zaplecze techniczne do obsługi pojazdów spełniające wymagania ochrony środowiska,

gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami; 

4) stosowane pojazdy powinny spełniać  wymagania określone w rozporządzeniach Ministra

Infrastruktury: 

a) z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. nr 193, poz.

1617) 

b) z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji

zlewnej (Dz.U. nr 188, poz. 1576) - w części dotyczącej dostawy nieczystości ciekłych; 

5) stosowane pojazdy powinny: 

a) spełniać  przepisy w zakresie bezpieczeństwa zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki

z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych wymagań  dotyczących bezpieczeństwa

i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191,

poz. 1596 ze zmianami) 

b) posiadać  oznaczenie gwarantowanego poziomu mocy akustycznej zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań  dla urządzeń

używanych na zewnątrz pomieszczeń  w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. nr 263,

poz. 2202 ze zmianami) 

c) posiadać  oznakowanie CE lub deklarację  zgodności wynikające z ustawy z dnia 30 sierpnia

2002r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. nr 204/2004r., poz. 2087 - jednolity tekst ze

zmianami); 

6) przedstawić  szczegółowy opis technologii stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy

świadczeniu usłu g  o b jętych wnioskiem, z uwzględnieniem przepisów ochrony środowiska

gwarantujących ochronę środowiska przyrodniczego przed zanieczyszczeniami i uciążliwościami (np.

zapachowymi); 

7) w wypadku zanieczyszczenia miejsc opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz dróg na trasie

wywozu, zapewnić natychmiastowe usunięcie tych zanieczyszczeń na własny koszt; 

8) zapewnić systematyczny, zgodny z harmonogramem, wywóz nieczystości ciekłych;

9) zapewnić systematyczne mycie i dezynfekcję pojazdów;

10) przedstawić  informację  o posiadanym doświadczeniu oraz niezbędnych kwalifikacjach do

świadczenia usług, o wykonywanie których przedsiębiorca się ubiega; 

11) załączyć: 

a) wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji

działalności gospodarczej we wnioskowanym zakresie 

b) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania pojazdami, które będą  stosowane do

wykonywania usług 

c) ważne badania techniczne stosowanych pojazdów

d) dokumentację  fotograficzną   środków transportu ze szczególnym uwzględnieniem numeru

rejestracyjnego pojazdu oraz oznakowania firmowego 

e) dokumentację  potwierdzającą  posiadanie myjni o uzgodnionych rozwiązaniach gospodarki

wodno-ściekowej lub umowę z podmiotem świadczącym takie usługi 

f) zaświadczenie o niezaleganiu z opłatami za gospodarcze korzystanie ze środowiska (w tym za

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych); 

12) przekazywać  Prezydentowi Miasta Bielska-Białej, w terminach określonych w art. 9a ustawy z dnia

13 września 1996r. o utrzymaniu czystośc i   i   p o r ząd k u  w   gm i n a c h ,   w y k a z y  właścicieli

nieruchomośc i ,   z   k t ó r ym i   zawar to   l ub   rozw iąz a n o   umowy   n a   o p r óżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz sporządzone informacje o ilości nieczystości

ciekłych odebranych i przetransportowanych do stacji zlewnej. 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

Jarosław Klimaszewski 
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