
Uchwała nr L/1031/09
Rady Miasta Katowice

z dnia 30 listopada 2009r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie niektórych usług 

komunalnych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591. j.t. z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy 
z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, 
poz. 2008 r. j.t. z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy 
o odpadach oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2005r. Nr 175, poz. 1458 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1.  Określić  następujące  wymagania  dla  przedsiębiorców  ubiegających  się  o  udzielenie 
zezwolenia na:

1. Odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości.  Przedsiębiorców  tych 
zobowiązuje się do:

1) określenia przedmiotu i obszaru działalności;
2) wskazania  rodzaju  odpadów  komunalnych  odbieranych  od  właścicieli 

nieruchomości;
3) określenia sposobu realizacji  obowiązku ograniczenia  masy odpadów ulegających 

biodegradacji składowanych na składowisku odpadów;
4) udokumentowania  gotowości  przyjęcia  odpadów  komunalnych  pochodzących 

z terenu miasta Katowice przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 
odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów,  tj.  do  miejsc  odzysku  lub 
unieszkodliwiania  odpadów  wynikających  z  wojewódzkiego  planu  gospodarki 
odpadami oraz z Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Katowice;

5) poddania odpadów komunalnych w pierwszej kolejności odzyskowi w miejscu ich 
powstawania;

6) osiągnięcia  maksymalnego  poziomu  odzysku  lub  unieszkodliwiania  (poza 
składowaniem) odpadów biodegradowalnych ze strumienia odpadów komunalnych 
na  poziomie  27% w stosunku  do  całkowitej  masy  odpadów  biodegradowalnych 
w tym strumieniu, 

7) posiadania pojemników, kontenerów do zbierania odpadów, zgodnie z kolorystyką 
określoną w uchwale nr LVII/1189/06 Rady Miasta Katowice z dnia 27 marca 2006r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Katowice, 
oznaczonych logo firmy oraz numerem telefonu kontaktowego;
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8) posiadania  specjalistycznego  sprzętu  niezbędnego  do  prowadzenia  działalności, 
spełniającego wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony 
środowiska,

a) czytelnie  oznakowane  w  sposób  trwały  i  widoczny  nazwą  firmy  oraz 
telefonem kontaktowym, pojazdy do odbierania  odpadów komunalnych od 
właścicieli  nieruchomości  o  budowie  nadwozia  uniemożliwiającej 
zanieczyszczanie  powietrza,  miejsc  ładowania  oraz  trasy  przejazdu, 
posiadające ważne badania techniczne,

b) inne  urządzenia  i  sprzęt  specjalistyczny,  np.  do  mycia  i  dezynfekcji 
pojemników/kontenerów, samochody i maszyny specjalne;

9) posiadania zaplecza technicznego wykorzystywanego do prowadzenia działalności, 
spełniającego wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony 
środowiska,  zapewniającego  realizację  wymagań  wynikających  z  ustawy 
o odpadach,

10) prowadzenia dokumentacji  odbieranych odpadów i  zawieranych umów na odbiór 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  a  także  składania 
miesięcznych raportów z ilości odebranych odpadów oraz zawartych i rozwiązanych 
umów wraz z danymi kontrahentów na terenie miasta; na podstawie art.  3 ust.  3 
pkt 3  ustawy  z dnia  13 września  1996r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn. zm.),

11) przedstawienia  informacji  o  technologiach  stosowanych  lub  przewidzianych  do 
stosowania przy świadczeniu usług komunalnych;

12) zaproponowania  zabiegów  z  zakresu  ochrony  środowiska  i  ochrony  sanitarnej 
planowanych po zakończeniu działalności;

13) określenia terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

2. Opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transport  nieczystości  ciekłych. 
Przedsiębiorców tych zobowiązuje się do:

1) określenia przedmiotu i obszaru działalności;
2) wskazania rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości;
3) udokumentowania  gotowości  przyjęcia  odpadów  komunalnych  pochodzących 

z terenu miasta Katowice przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania nieczystości ciekłych, tj. przez stacje zlewne;

4) posiadania  specjalistycznego  sprzętu  niezbędnego  do  prowadzenia  działalności, 
spełniającego wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony 
środowiska,

a) czytelnie oznakowane w sposób trwały i widoczny nazwą firmy oraz telefonem 
kontaktowym, pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych o 
budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczanie powietrza, miejsc 
ładowania oraz trasy przejazdu, posiadające ważne badania techniczne,

b) inne urządzenia i sprzęt specjalistyczny, np. do mycia pojemników/kontenerów, 
samochody i maszyny specjalne;

5) posiadania zaplecza technicznego wykorzystywanego do prowadzenia działalności, 
spełniającego wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony 
środowiska,  zapewniającego  realizację  wymagań  wynikających  z  ustawy 
o odpadach,

6) prowadzenia  dokumentacji  odbieranych  odpadów  i zawieranych  umów  na 
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opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, a także 
składania  miesięcznych  raportów  z  ilości  odebranych  odpadów  oraz  zawartych 
i rozwiązanych umów wraz z danymi kontrahentów na terenie miasta, na podstawie 
art.  3  ust.  3  pkt  1  ustawy  z dnia  13 września  1996r.  o utrzymaniu  czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 r. z późn. zm.),

7) przedstawienia  informacji  o  technologiach  stosowanych  lub  przewidzianych  do 
stosowania przy świadczeniu usług komunalnych;

8) zaproponowania  zabiegów  z  zakresu  ochrony  środowiska  i  ochrony  sanitarnej 
planowanych po zakończeniu działalności;

9) określenia terminu podjęcia działalności oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.

3. Ochronę przed bezdomnymi zwierzętami oraz na prowadzenie schronisk dla bezdomnych 
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

1) Przedsiębiorca powinien posiadać obiekty kubaturowe służące do przechowywania 
zwierząt.  Obiekty  te  powinny  spełniać  wszystkie  obowiązujące  w  tym  zakresie 
przepisy budowlane, sanitarne i weterynaryjne oraz być wyposażone w niezbędne 
urządzenia  potrzebne  do  ich  prawidłowego  funkcjonowania,  jako  schroniska  dla 
zwierząt, tj. w:

a) urządzenia warzelne,
b) urządzenia chłodnicze,
c) urządzenia pralnicze,
d) samochód przystosowany do transportu zwierząt,
e) urządzenia służące do podejmowania zwierząt z terenu miasta,
f) urządzenia i środki neutralizujące na wypadek chorób wirusowych,
g) środki służące do transportu zwłok zwierzęcych lub ich części.

2) Pracownicy schroniska powinni być przeszkoleni w zakresie pracy ze zwierzętami 
przez inspektora bhp (wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii) oraz 
lekarza weterynarii.

3) Zwierzęta  przebywające  w  schronisku  powinny  znajdować  się  pod  stałą  opieką 
weterynaryjną.

4) Przedsiębiorca zobowiązany jest do:

a) prowadzenia działalności polegającej  na podejmowaniu zwierząt bezdomnych, 
agresywnych lub martwych z terenu miasta Katowice,

b) niezwłocznego  dostarczenia  zwłok  zwierzęcych  lub  ich  części,  jeżeli  nie 
zachodzi  podejrzenie  o  chorobę  zakaźną,  podmiotowi  zajmującemu  się 
przetwarzaniem zwłok zwierzęcych lub do spalarni zwłok zwierzęcych,

c) prowadzenia  rejestru  zwierząt  przechowywanych  w  schronisku,  sprzedanych, 
poddanych obserwacji przeciwko wściekliźnie i uśpionych;

d) udostępniania  ww.  rejestrów  oraz  dokumentów  potwierdzających  utylizację 
zwłok  zwierzęcych,  upoważnionemu  pracownikowi  Wydziału  Kształtowania 
Środowiska Urzędu Miasta Katowice,

e) sporządzania i składania do Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta 
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Katowice miesięcznych raportów zawierających dane (ogólną liczbę) z rejestrów 
wymienionych w ust. 3 pkt. 5 ppkt. c) oraz ogólne kwoty uzyskane ze sprzedaży 
i przechowywania zwierząt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3.  Uchyla  się  Uchwałę  nr  XLVIII/986/09  Rady  Miasta  Katowice  z  dnia 
26 października 2009r.  w  sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać 
przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności 
w zakresie niektórych usług komunalnych.

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

Przewodniczący
Rady Miasta Katowice

Jerzy Forajter
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