
UCHWAŁA NR XXXVI /323/10  

RADY GMINY W ŁODYGOWICACH  

z dnia 5 marca 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, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

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

jednolity, Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 

2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006r.Nr 5 poz.33 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

RADA GMINY W ŁODYGOWICACH uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać prawo dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno – biurowe (odpowiednią do ilości 

i rodzaju sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników), na terenie której będą garażowane środki transportu oraz 

przechowywane pojemniki, kontenery, worki przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna 

być zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym, posiadać pomieszczenia socjalne oraz spełniać wymagania 

wynikające z: przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i p - poż.  

2. Dysponować środkami technicznymi odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności, spełniającymi 

wymagania określone w tabeli, zawartych w załączniku do niniejszej uchwały. Ilość samochodów winna zapewniać 

pełną i nieprzerwaną obsługę określoną we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców, z częstotliwością 

opróżniania pojemników określoną w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku. Przedsiębiorca powinien 

dysponować pojemnikami do gromadzenia odpadów niesegregowanych, workami i pojemnikami na odpady zbierane 

selektywnie, w ilości zapewniającej świadczenie usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem. 

3. Udokumentować prawo do dysponowania samochodami, pojemnikami, kontenerami poprzez przedstawienie 

dowodów zakupu lub umowy najmu, użyczenia, dzierżawy oraz dowodów rejestracyjnych samochodów wraz 

z ważnymi badaniami technicznymi. 

4. Oznakować kontenery, pojemniki i worki w sposób czytelny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy 

świadczącego usługę odbioru odpadów (nazwa firmy, numer telefonu) oraz określenie rodzaju zbieranych odpadów. 

5. Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia 

odpadów, spełniającym wymagania ochrony środowiska lub umową z uprawnioną firmą na wykonanie tych usług. 

6. Wskazać adresy punktów nieodpłatnego przyjmowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. 

7. Udokumentować gotowość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych, przez Beskid Spółka z o.o. ul. Kabaty 2, 34-300 

Żywiec, wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 

8. Udokumentować gotowość odbioru odpadów innych niż wymienionych w § 1 pkt 7 niniejszych wymagań, 

przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub 

unieszkodliwiania odpadów. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać prawo dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno – biurowe (odpowiednią do ilości 

sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników), na terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do 

świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym, 

posiadać pomieszczenia socjalne oraz spełniać wymagania wynikające z: przepisów prawa budowlanego, ochrony 

środowiska, przepisów bhp i p - poż.  

2. Dysponować środkami transportu odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności, tj. pojazdami 

asenizacyjnymi, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. 

w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Ilość pojazdów winna zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę 

określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców. 

3. Udokumentować prawo do dysponowania samochodami poprzez przedstawienie dowodów zakupu lub 

umowy najmu, użyczenia, dzierżawy oraz dowodów rejestracyjnych samochodów wraz z ważnymi badaniami 

technicznymi. 

4. Oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację 

przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu). 

5. Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, spełniającym wymagania ochrony środowiska lub

umową z uprawnioną firmą na wykonanie tej usługi. 

6. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne w najbliższej odległości od 

obsługiwanego rejonu, spełniającego obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. 

§ 3. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych 

wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXXV / 317/10 z dnia 1 lutego 2010r. 

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

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia publikacji. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Łodygowice 

Stanisław Kucharczyk 

 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI /323/10

Rady Gminy w Łodygowicach

z dnia 5 marca 2010 r.

Tabela - wymagania dotyczące środków technicznych dla firm ubiegających się o uzyskanie 

zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych.

Lp. Rodzaj odbieranych odpadów Wymagane samochody Pojemność 

ładunkowa 

samochodów

1. Niesegregowane odpady komunalne Śmieciarki bezpylne lub samochody ciężarowe 

przystosowane do przewozu kontenerów

≤ 22 m3

2. Odpady biodegradowalne pochodzące 

z zabudowy mieszkaniowej, cmentarzy, 

targowisk oraz pielęgnacji terenówzielonych

Śmieciarki bezpylne lub samochody ciężarowe 

skrzyniowe lub samochody ciężarowe 

przystosowane do wywozu kontenerów 

(hakowce, bramowce)

≤ 22 m3

3. Odpady surowcowe z selektywnej zbiórki Samochody ciężarowe skrzyniowe 

lubsamochody ciężarowe skrzyniowe 

przystosowane do opróżniania pojemników

≥ 5 m3

4. Odpady z czyszczenia ulic i placów,odpady 

z koszy ulicznych

Samochody ciężarowe:- skrzyniowe 

wyposażone wzabudowy lub plandeki- 

przystosowane do wywozu kontenerów 

(hakowce, bramowce)

≥ 3 m3

5. Odpady wielkogabarytowe Samochody ciężarowe:- skrzyniowe- 

przystosowane do wywozu kontenerów 

(hakowce, bramowce)

≥ 4 m3

6. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego

Samochody: ciężarowe skrzyniowe -

7. Odpady budowlane z remontów  Samochody ciężarowe: - skrzyniowe 

wyposażone w HDS- przystosowane do 

wywozu kontenerów (hakowce, bramowce)

≥ 4 m3
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Lp. Rodzaj odbieranych odpadów Wymagane samochody Pojemność 

ładunkowa 

samochodów

1. Niesegregowane odpady komunalne Śmieciarki bezpylne lub samochody ciężarowe 

przystosowane do przewozu kontenerów

≤ 22 m3

2. Odpady biodegradowalne pochodzące 

z zabudowy mieszkaniowej, cmentarzy, 

targowisk oraz pielęgnacji terenówzielonych
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z koszy ulicznych
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wyposażone wzabudowy lub plandeki- 
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i elektronicznego

Samochody: ciężarowe skrzyniowe -

7. Odpady budowlane z remontów  Samochody ciężarowe: - skrzyniowe 

wyposażone w HDS- przystosowane do 

wywozu kontenerów (hakowce, bramowce)

≥ 4 m3
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UCHWAŁA NR XXXVI /323/10  

RADY GMINY W ŁODYGOWICACH  

z dnia 5 marca 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, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

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

jednolity, Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 

2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006r.Nr 5 poz.33 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

RADA GMINY W ŁODYGOWICACH uchwala co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać prawo dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno – biurowe (odpowiednią do ilości 

i rodzaju sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników), na terenie której będą garażowane środki transportu oraz 

przechowywane pojemniki, kontenery, worki przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna 

być zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym, posiadać pomieszczenia socjalne oraz spełniać wymagania 

wynikające z: przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i p - poż.  

2. Dysponować środkami technicznymi odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności, spełniającymi 

wymagania określone w tabeli, zawartych w załączniku do niniejszej uchwały. Ilość samochodów winna zapewniać 

pełną i nieprzerwaną obsługę określoną we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców, z częstotliwością 

opróżniania pojemników określoną w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku. Przedsiębiorca powinien 

dysponować pojemnikami do gromadzenia odpadów niesegregowanych, workami i pojemnikami na odpady zbierane 

selektywnie, w ilości zapewniającej świadczenie usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem. 

3. Udokumentować prawo do dysponowania samochodami, pojemnikami, kontenerami poprzez przedstawienie 

dowodów zakupu lub umowy najmu, użyczenia, dzierżawy oraz dowodów rejestracyjnych samochodów wraz 

z ważnymi badaniami technicznymi. 

4. Oznakować kontenery, pojemniki i worki w sposób czytelny umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy 

świadczącego usługę odbioru odpadów (nazwa firmy, numer telefonu) oraz określenie rodzaju zbieranych odpadów. 

5. Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do gromadzenia 

odpadów, spełniającym wymagania ochrony środowiska lub umową z uprawnioną firmą na wykonanie tych usług. 

6. Wskazać adresy punktów nieodpłatnego przyjmowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego. 

7. Udokumentować gotowość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych, przez Beskid Spółka z o.o. ul. Kabaty 2, 34-300 

Żywiec, wskazaną w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. 

8. Udokumentować gotowość odbioru odpadów innych niż wymienionych w § 1 pkt 7 niniejszych wymagań, 

przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku i/lub 

unieszkodliwiania odpadów. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać prawo dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno – biurowe (odpowiednią do ilości 

sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników), na terenie której będą garażowane środki transportu przewidziane do 

świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym, 

posiadać pomieszczenia socjalne oraz spełniać wymagania wynikające z: przepisów prawa budowlanego, ochrony 

środowiska, przepisów bhp i p - poż.  

2. Dysponować środkami transportu odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności, tj. pojazdami 

asenizacyjnymi, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. 

w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Ilość pojazdów winna zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę 

określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców. 

3. Udokumentować prawo do dysponowania samochodami poprzez przedstawienie dowodów zakupu lub 

umowy najmu, użyczenia, dzierżawy oraz dowodów rejestracyjnych samochodów wraz z ważnymi badaniami 

technicznymi. 

4. Oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający identyfikację 

przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu). 

5. Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, spełniającym wymagania ochrony środowiska lub

umową z uprawnioną firmą na wykonanie tej usługi. 

6. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne w najbliższej odległości od 

obsługiwanego rejonu, spełniającego obowiązki wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska. 

§ 3. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych 

wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr XXXV / 317/10 z dnia 1 lutego 2010r. 

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

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia publikacji. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Łodygowice 

Stanisław Kucharczyk 

 

Załącznik do Uchwały Nr 

XXXVI /323/10

Rady Gminy w Łodygowicach

z dnia 5 marca 2010 r.

Tabela - wymagania dotyczące środków technicznych dla firm ubiegających się o uzyskanie 

zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych.

Lp. Rodzaj odbieranych odpadów Wymagane samochody Pojemność 

ładunkowa 

samochodów

1. Niesegregowane odpady komunalne Śmieciarki bezpylne lub samochody ciężarowe 

przystosowane do przewozu kontenerów

≤ 22 m3

2. Odpady biodegradowalne pochodzące 

z zabudowy mieszkaniowej, cmentarzy, 

targowisk oraz pielęgnacji terenówzielonych

Śmieciarki bezpylne lub samochody ciężarowe 

skrzyniowe lub samochody ciężarowe 

przystosowane do wywozu kontenerów 

(hakowce, bramowce)

≤ 22 m3

3. Odpady surowcowe z selektywnej zbiórki Samochody ciężarowe skrzyniowe 

lubsamochody ciężarowe skrzyniowe 

przystosowane do opróżniania pojemników

≥ 5 m3

4. Odpady z czyszczenia ulic i placów,odpady 

z koszy ulicznych

Samochody ciężarowe:- skrzyniowe 

wyposażone wzabudowy lub plandeki- 

przystosowane do wywozu kontenerów 

(hakowce, bramowce)

≥ 3 m3

5. Odpady wielkogabarytowe Samochody ciężarowe:- skrzyniowe- 

przystosowane do wywozu kontenerów 

(hakowce, bramowce)

≥ 4 m3

6. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego

Samochody: ciężarowe skrzyniowe -

7. Odpady budowlane z remontów  Samochody ciężarowe: - skrzyniowe 

wyposażone w HDS- przystosowane do 

wywozu kontenerów (hakowce, bramowce)

≥ 4 m3
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