
UCHWAŁA NR 630/LVI/2010  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 11 lutego 2010 r.  

 

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

na terenie gminy Częstochowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Częstochowa:  

1. opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji odbioru odpadów komunalnych - wymagania 

dotyczące pojazdów:  

2. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące pojemników: 

3. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące bazy transportowej (terenu do 

parkowania/garażowania pojazdów): 

4. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

§ 2. Wskazuje się, w oparciu o wojewódzki i gminny plan gospodarki odpadami: 

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz składowisko wchodzące w skład Częstochowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Sobuczynie jako miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Częstochowy o kodach:  

2. dla pozostałych odpadów komunalnych miejscem odzysku lub unieszkodliwiania jest Zakład 

Zagospodarowania Odpadów wchodzący w skład Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. 

w Sobuczynie lub inny wynikający z planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

3. dla odpadów, dla których w województwie śląskim nie ma instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwienia oraz 

w sytuacji gdy instalacja spełniająca najlepszą technologię położona jest w innym województwie lecz zlokalizowana jest

bliżej w stosunku do instalacji położonej w województwie, należy kierować się zasadą bliskości. Ww. instalacje 

powinny wynikać z planu gospodarki odpadami dla danego województwa.  

§ 3. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa: 

1. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące bazy transportowej (terenu do 

parkowania/garażowania pojazdów):  

2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

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

Śląskiego.  

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta

Częstochowy oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy oraz w lokalnej prasie.  

a) posiadanie pojazdów do odbioru odpadów (wymienionych w załączniku nr 1 - grupa transportowa A, B, C, D, E, 

F) spełniających dodatkowe wymagania dla poszczególnych grup transportowych określonych w załączniku nr 2, 

b) posiadanie pojazdów należy udokumentować poprzez przedłożenie dowodów rejestracyjnych z aktualnymi 

badaniami technicznymi (pojazdy własne) lub aktualnych umów leasingu, najmu lub innych form dokumentujących 

posiadanie pojazdu, 

a) posiadanie pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów o różnych pojemnościach 

(od pojemności 80 litrów wzwyż) umożliwiające wykonanie usługi odbioru odpadów dostosowane do wymagań 

określonych w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Częstochowa (w tym 

pojemników na odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady remontowo-budowlane, 

odpady wielkogabarytowych, tzw odpady „suche” itp.), 

b) oznakowanie pojemników, kontenerów, worków określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające 

identyfikację przedsiębiorcy, 

c) posiadanie pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów należy udokumentować 

oświadczeniem o ich ilości, przeznaczeniu i kolorystyce, 

a) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej na terenie gminy Częstochowa,

b) baza transportowa winna posiadać:

- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów odbierających odpady o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód 

deszczowych, 

- miejsca do przechowywania pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów,

- wydzielone miejsca do mycia pojemników,

- zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym 

zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. 

c) posiadanie na terenie gminy Częstochowa zaplecza biurowego do obsługi klientów firmy,

d) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi 

wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. 

a) poddawanie myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy,

b) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie gminy Częstochowa,

c) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak aby usytuowanie nie stanowiło 

uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

d) bieżące sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas świadczenia usługi odbioru lub transportu odpadów,

e) usunięcie wszelkich odpadów oraz urządzeń do zbierania odpadów z terenu gminy po zakończeniu działalności 

oraz pozostawienie terenu bazy transportowej w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym

środowisku, 

f) pojazdy służące do odbioru odpadów winny posiadać na nadwoziu oznakowanie określające adres i nazwę firmy 

lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy oraz opis określający rodzaj odbieranych i transportowanych

odpadów. 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach.

a) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej na terenie gminy Częstochowa,

b) baza transportowa winna posiadać: 

- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów asenizacyjnych, o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód 

deszczowych, 

- zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym 

zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. 

c) posiadanie na terenie gminy Częstochowa zaplecza biurowego do obsługi klientów firmy,

d) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi 

wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. 

a) pojazdy asenizacyjne muszą być utrzymywane w należytej czystości oraz w odpowiednim stanie estetycznym,

b) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie gminy Częstochowa,

c) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak aby ich usytuowanie nie stanowiło 

uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

d) po zakończeniu działalności pozostawienie terenu bazy transportowej w odpowiednim stanie porządkowym, 

sanitarnym i nie zagrażającym środowisku, 

e) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny 

posiadać na nadwoziu oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację 

przedsiębiorcy. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Częstochowy  

 

Ewa Pachura 
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do uchwały Nr 630/LVI/2010 

Rady Miasta Częstochowy 

z dnia 11 lutego 2010 r. 
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UCHWAŁA NR 630/LVI/2010  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 11 lutego 2010 r.  

 

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

na terenie gminy Częstochowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Częstochowa:  

1. opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji odbioru odpadów komunalnych - wymagania 

dotyczące pojazdów:  

2. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące pojemników: 

3. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące bazy transportowej (terenu do 

parkowania/garażowania pojazdów): 

4. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

§ 2. Wskazuje się, w oparciu o wojewódzki i gminny plan gospodarki odpadami: 

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz składowisko wchodzące w skład Częstochowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Sobuczynie jako miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Częstochowy o kodach:  

2. dla pozostałych odpadów komunalnych miejscem odzysku lub unieszkodliwiania jest Zakład 

Zagospodarowania Odpadów wchodzący w skład Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. 

w Sobuczynie lub inny wynikający z planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

3. dla odpadów, dla których w województwie śląskim nie ma instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwienia oraz 

w sytuacji gdy instalacja spełniająca najlepszą technologię położona jest w innym województwie lecz zlokalizowana jest

bliżej w stosunku do instalacji położonej w województwie, należy kierować się zasadą bliskości. Ww. instalacje 

powinny wynikać z planu gospodarki odpadami dla danego województwa.  

§ 3. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa: 

1. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące bazy transportowej (terenu do 

parkowania/garażowania pojazdów):  

2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

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

Śląskiego.  

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta

Częstochowy oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy oraz w lokalnej prasie.  

a) posiadanie pojazdów do odbioru odpadów (wymienionych w załączniku nr 1 - grupa transportowa A, B, C, D, E, 

F) spełniających dodatkowe wymagania dla poszczególnych grup transportowych określonych w załączniku nr 2, 

b) posiadanie pojazdów należy udokumentować poprzez przedłożenie dowodów rejestracyjnych z aktualnymi 

badaniami technicznymi (pojazdy własne) lub aktualnych umów leasingu, najmu lub innych form dokumentujących 

posiadanie pojazdu, 

a) posiadanie pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów o różnych pojemnościach 

(od pojemności 80 litrów wzwyż) umożliwiające wykonanie usługi odbioru odpadów dostosowane do wymagań 

określonych w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Częstochowa (w tym 

pojemników na odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady remontowo-budowlane, 

odpady wielkogabarytowych, tzw odpady „suche” itp.), 

b) oznakowanie pojemników, kontenerów, worków określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające 

identyfikację przedsiębiorcy, 

c) posiadanie pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów należy udokumentować 

oświadczeniem o ich ilości, przeznaczeniu i kolorystyce, 

a) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej na terenie gminy Częstochowa,

b) baza transportowa winna posiadać:

- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów odbierających odpady o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód 

deszczowych, 

- miejsca do przechowywania pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów,

- wydzielone miejsca do mycia pojemników,

- zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym 

zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. 

c) posiadanie na terenie gminy Częstochowa zaplecza biurowego do obsługi klientów firmy,

d) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi 

wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. 

a) poddawanie myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy,

b) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie gminy Częstochowa,

c) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak aby usytuowanie nie stanowiło 

uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

d) bieżące sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas świadczenia usługi odbioru lub transportu odpadów,

e) usunięcie wszelkich odpadów oraz urządzeń do zbierania odpadów z terenu gminy po zakończeniu działalności 

oraz pozostawienie terenu bazy transportowej w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym

środowisku, 

f) pojazdy służące do odbioru odpadów winny posiadać na nadwoziu oznakowanie określające adres i nazwę firmy 

lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy oraz opis określający rodzaj odbieranych i transportowanych

odpadów. 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach.

a) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej na terenie gminy Częstochowa,

b) baza transportowa winna posiadać: 

- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów asenizacyjnych, o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód 

deszczowych, 

- zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym 

zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. 

c) posiadanie na terenie gminy Częstochowa zaplecza biurowego do obsługi klientów firmy,

d) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi 

wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. 

a) pojazdy asenizacyjne muszą być utrzymywane w należytej czystości oraz w odpowiednim stanie estetycznym,

b) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie gminy Częstochowa,

c) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak aby ich usytuowanie nie stanowiło 

uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

d) po zakończeniu działalności pozostawienie terenu bazy transportowej w odpowiednim stanie porządkowym, 

sanitarnym i nie zagrażającym środowisku, 

e) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny 

posiadać na nadwoziu oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację 

przedsiębiorcy. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Częstochowy  

 

Ewa Pachura 
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UCHWAŁA NR 630/LVI/2010  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 11 lutego 2010 r.  

 

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

na terenie gminy Częstochowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Częstochowa:  

1. opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji odbioru odpadów komunalnych - wymagania 

dotyczące pojazdów:  

2. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące pojemników: 

3. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące bazy transportowej (terenu do 

parkowania/garażowania pojazdów): 

4. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

§ 2. Wskazuje się, w oparciu o wojewódzki i gminny plan gospodarki odpadami: 

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz składowisko wchodzące w skład Częstochowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Sobuczynie jako miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Częstochowy o kodach:  

2. dla pozostałych odpadów komunalnych miejscem odzysku lub unieszkodliwiania jest Zakład 

Zagospodarowania Odpadów wchodzący w skład Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. 

w Sobuczynie lub inny wynikający z planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

3. dla odpadów, dla których w województwie śląskim nie ma instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwienia oraz 

w sytuacji gdy instalacja spełniająca najlepszą technologię położona jest w innym województwie lecz zlokalizowana jest

bliżej w stosunku do instalacji położonej w województwie, należy kierować się zasadą bliskości. Ww. instalacje 

powinny wynikać z planu gospodarki odpadami dla danego województwa.  

§ 3. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa: 

1. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące bazy transportowej (terenu do 

parkowania/garażowania pojazdów):  

2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

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

Śląskiego.  

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta

Częstochowy oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy oraz w lokalnej prasie.  

a) posiadanie pojazdów do odbioru odpadów (wymienionych w załączniku nr 1 - grupa transportowa A, B, C, D, E, 

F) spełniających dodatkowe wymagania dla poszczególnych grup transportowych określonych w załączniku nr 2, 

b) posiadanie pojazdów należy udokumentować poprzez przedłożenie dowodów rejestracyjnych z aktualnymi 

badaniami technicznymi (pojazdy własne) lub aktualnych umów leasingu, najmu lub innych form dokumentujących 

posiadanie pojazdu, 

a) posiadanie pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów o różnych pojemnościach 

(od pojemności 80 litrów wzwyż) umożliwiające wykonanie usługi odbioru odpadów dostosowane do wymagań 

określonych w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Częstochowa (w tym 

pojemników na odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady remontowo-budowlane, 

odpady wielkogabarytowych, tzw odpady „suche” itp.), 

b) oznakowanie pojemników, kontenerów, worków określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające 

identyfikację przedsiębiorcy, 

c) posiadanie pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów należy udokumentować 

oświadczeniem o ich ilości, przeznaczeniu i kolorystyce, 

a) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej na terenie gminy Częstochowa,

b) baza transportowa winna posiadać:

- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów odbierających odpady o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód 

deszczowych, 

- miejsca do przechowywania pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów,

- wydzielone miejsca do mycia pojemników,

- zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym 

zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. 

c) posiadanie na terenie gminy Częstochowa zaplecza biurowego do obsługi klientów firmy,

d) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi 

wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. 

a) poddawanie myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy,

b) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie gminy Częstochowa,

c) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak aby usytuowanie nie stanowiło 

uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

d) bieżące sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas świadczenia usługi odbioru lub transportu odpadów,

e) usunięcie wszelkich odpadów oraz urządzeń do zbierania odpadów z terenu gminy po zakończeniu działalności 

oraz pozostawienie terenu bazy transportowej w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym

środowisku, 

f) pojazdy służące do odbioru odpadów winny posiadać na nadwoziu oznakowanie określające adres i nazwę firmy 

lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy oraz opis określający rodzaj odbieranych i transportowanych

odpadów. 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach.

a) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej na terenie gminy Częstochowa,

b) baza transportowa winna posiadać: 

- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów asenizacyjnych, o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód 

deszczowych, 

- zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym 

zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. 

c) posiadanie na terenie gminy Częstochowa zaplecza biurowego do obsługi klientów firmy,

d) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi 

wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. 

a) pojazdy asenizacyjne muszą być utrzymywane w należytej czystości oraz w odpowiednim stanie estetycznym,

b) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie gminy Częstochowa,

c) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak aby ich usytuowanie nie stanowiło 

uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

d) po zakończeniu działalności pozostawienie terenu bazy transportowej w odpowiednim stanie porządkowym, 

sanitarnym i nie zagrażającym środowisku, 

e) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny 

posiadać na nadwoziu oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację 

przedsiębiorcy. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Częstochowy  

 

Ewa Pachura 
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Rady Miasta Częstochowy 

z dnia 11 lutego 2010 r. 
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UCHWAŁA NR 630/LVI/2010  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 11 lutego 2010 r.  

 

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

na terenie gminy Częstochowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Częstochowa:  

1. opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji odbioru odpadów komunalnych - wymagania 

dotyczące pojazdów:  

2. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące pojemników: 

3. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące bazy transportowej (terenu do 

parkowania/garażowania pojazdów): 

4. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

§ 2. Wskazuje się, w oparciu o wojewódzki i gminny plan gospodarki odpadami: 

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz składowisko wchodzące w skład Częstochowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Sobuczynie jako miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Częstochowy o kodach:  

2. dla pozostałych odpadów komunalnych miejscem odzysku lub unieszkodliwiania jest Zakład 

Zagospodarowania Odpadów wchodzący w skład Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. 

w Sobuczynie lub inny wynikający z planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

3. dla odpadów, dla których w województwie śląskim nie ma instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwienia oraz 

w sytuacji gdy instalacja spełniająca najlepszą technologię położona jest w innym województwie lecz zlokalizowana jest

bliżej w stosunku do instalacji położonej w województwie, należy kierować się zasadą bliskości. Ww. instalacje 

powinny wynikać z planu gospodarki odpadami dla danego województwa.  

§ 3. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa: 

1. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące bazy transportowej (terenu do 

parkowania/garażowania pojazdów):  

2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

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

Śląskiego.  

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta

Częstochowy oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy oraz w lokalnej prasie.  

a) posiadanie pojazdów do odbioru odpadów (wymienionych w załączniku nr 1 - grupa transportowa A, B, C, D, E, 

F) spełniających dodatkowe wymagania dla poszczególnych grup transportowych określonych w załączniku nr 2, 

b) posiadanie pojazdów należy udokumentować poprzez przedłożenie dowodów rejestracyjnych z aktualnymi 

badaniami technicznymi (pojazdy własne) lub aktualnych umów leasingu, najmu lub innych form dokumentujących 

posiadanie pojazdu, 

a) posiadanie pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów o różnych pojemnościach 

(od pojemności 80 litrów wzwyż) umożliwiające wykonanie usługi odbioru odpadów dostosowane do wymagań 

określonych w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Częstochowa (w tym 

pojemników na odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady remontowo-budowlane, 

odpady wielkogabarytowych, tzw odpady „suche” itp.), 

b) oznakowanie pojemników, kontenerów, worków określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające 

identyfikację przedsiębiorcy, 

c) posiadanie pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów należy udokumentować 

oświadczeniem o ich ilości, przeznaczeniu i kolorystyce, 

a) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej na terenie gminy Częstochowa,

b) baza transportowa winna posiadać:

- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów odbierających odpady o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód 

deszczowych, 

- miejsca do przechowywania pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów,

- wydzielone miejsca do mycia pojemników,

- zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym 

zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. 

c) posiadanie na terenie gminy Częstochowa zaplecza biurowego do obsługi klientów firmy,

d) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi 

wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. 

a) poddawanie myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy,

b) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie gminy Częstochowa,

c) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak aby usytuowanie nie stanowiło 

uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

d) bieżące sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas świadczenia usługi odbioru lub transportu odpadów,

e) usunięcie wszelkich odpadów oraz urządzeń do zbierania odpadów z terenu gminy po zakończeniu działalności 

oraz pozostawienie terenu bazy transportowej w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym

środowisku, 

f) pojazdy służące do odbioru odpadów winny posiadać na nadwoziu oznakowanie określające adres i nazwę firmy 

lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy oraz opis określający rodzaj odbieranych i transportowanych

odpadów. 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach.

a) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej na terenie gminy Częstochowa,

b) baza transportowa winna posiadać: 

- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów asenizacyjnych, o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód 

deszczowych, 

- zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym 

zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. 

c) posiadanie na terenie gminy Częstochowa zaplecza biurowego do obsługi klientów firmy,

d) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi 

wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. 

a) pojazdy asenizacyjne muszą być utrzymywane w należytej czystości oraz w odpowiednim stanie estetycznym,

b) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie gminy Częstochowa,

c) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak aby ich usytuowanie nie stanowiło 

uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

d) po zakończeniu działalności pozostawienie terenu bazy transportowej w odpowiednim stanie porządkowym, 

sanitarnym i nie zagrażającym środowisku, 

e) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny 

posiadać na nadwoziu oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację 

przedsiębiorcy. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Częstochowy  

 

Ewa Pachura 
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UCHWAŁA NR 630/LVI/2010  

RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY  

z dnia 11 lutego 2010 r.  

 

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

na terenie gminy Częstochowa w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (jt. Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.) Rada Miasta Częstochowy uchwala: 

§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Częstochowa:  

1. opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji odbioru odpadów komunalnych - wymagania 

dotyczące pojazdów:  

2. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące pojemników: 

3. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące bazy transportowej (terenu do 

parkowania/garażowania pojazdów): 

4. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

§ 2. Wskazuje się, w oparciu o wojewódzki i gminny plan gospodarki odpadami: 

1. Zakład Zagospodarowania Odpadów oraz składowisko wchodzące w skład Częstochowskiego 

Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Sobuczynie jako miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych wytwarzanych na terenie miasta Częstochowy o kodach:  

2. dla pozostałych odpadów komunalnych miejscem odzysku lub unieszkodliwiania jest Zakład 

Zagospodarowania Odpadów wchodzący w skład Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. 

w Sobuczynie lub inny wynikający z planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego.  

3. dla odpadów, dla których w województwie śląskim nie ma instalacji do ich odzysku lub unieszkodliwienia oraz 

w sytuacji gdy instalacja spełniająca najlepszą technologię położona jest w innym województwie lecz zlokalizowana jest

bliżej w stosunku do instalacji położonej w województwie, należy kierować się zasadą bliskości. Ww. instalacje 

powinny wynikać z planu gospodarki odpadami dla danego województwa.  

§ 3. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na świadczenie usług 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Częstochowa: 

1. opis wyposażenia technicznego - wymagania dotyczące bazy transportowej (terenu do 

parkowania/garażowania pojazdów):  

2. zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Częstochowy.  

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

Śląskiego.  

§ 6. Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta

Częstochowy oraz w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Częstochowy oraz w lokalnej prasie.  

a) posiadanie pojazdów do odbioru odpadów (wymienionych w załączniku nr 1 - grupa transportowa A, B, C, D, E, 

F) spełniających dodatkowe wymagania dla poszczególnych grup transportowych określonych w załączniku nr 2, 

b) posiadanie pojazdów należy udokumentować poprzez przedłożenie dowodów rejestracyjnych z aktualnymi 

badaniami technicznymi (pojazdy własne) lub aktualnych umów leasingu, najmu lub innych form dokumentujących 

posiadanie pojazdu, 

a) posiadanie pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów o różnych pojemnościach 

(od pojemności 80 litrów wzwyż) umożliwiające wykonanie usługi odbioru odpadów dostosowane do wymagań 

określonych w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Częstochowa (w tym 

pojemników na odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady remontowo-budowlane, 

odpady wielkogabarytowych, tzw odpady „suche” itp.), 

b) oznakowanie pojemników, kontenerów, worków określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające 

identyfikację przedsiębiorcy, 

c) posiadanie pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów należy udokumentować 

oświadczeniem o ich ilości, przeznaczeniu i kolorystyce, 

a) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej na terenie gminy Częstochowa,

b) baza transportowa winna posiadać:

- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów odbierających odpady o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód 

deszczowych, 

- miejsca do przechowywania pojemników, kontenerów, worków itp. urządzeń do gromadzenia odpadów,

- wydzielone miejsca do mycia pojemników,

- zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym 

zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. 

c) posiadanie na terenie gminy Częstochowa zaplecza biurowego do obsługi klientów firmy,

d) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi 

wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. 

a) poddawanie myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdów po zakończeniu pracy,

b) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie gminy Częstochowa,

c) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak aby usytuowanie nie stanowiło 

uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

d) bieżące sprzątanie miejsc zanieczyszczonych podczas świadczenia usługi odbioru lub transportu odpadów,

e) usunięcie wszelkich odpadów oraz urządzeń do zbierania odpadów z terenu gminy po zakończeniu działalności 

oraz pozostawienie terenu bazy transportowej w odpowiednim stanie porządkowym, sanitarnym i nie zagrażającym

środowisku, 

f) pojazdy służące do odbioru odpadów winny posiadać na nadwoziu oznakowanie określające adres i nazwę firmy 

lub „logo” umożliwiające identyfikację przedsiębiorcy oraz opis określający rodzaj odbieranych i transportowanych

odpadów. 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji

20 02 02 Gleba i ziemia, w tym kamienie

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

20 03 02 Odpady z targowisk

20 03 03 Odpady z czyszczenia ulic i placów

20 03 04 Szlamy ze zbiorników bezodpływowych służących do gromadzenia nieczystości

20 03 06 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe

20 03 99 Odpady komunalne nie wymienione w innych grupach.

a) posiadanie dopuszczonej do użytkowania bazy transportowej na terenie gminy Częstochowa,

b) baza transportowa winna posiadać: 

- zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich,

- wyznaczone miejsca postoju dla pojazdów asenizacyjnych, o szczelnej nawierzchni z odprowadzeniem wód 

deszczowych, 

- zaplecze socjalne oraz w przypadku wykonywania napraw, konserwacji i remontów pojazdów we własnym 

zakresie posiadać zaplecze techniczne umożliwiające wykonanie tych prac. 

c) posiadanie na terenie gminy Częstochowa zaplecza biurowego do obsługi klientów firmy,

d) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować poprzez przedłożenie aktualnego wyciągu z księgi 

wieczystej, aktu notarialnego, umowy dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp. 

a) pojazdy asenizacyjne muszą być utrzymywane w należytej czystości oraz w odpowiednim stanie estetycznym,

b) posiadanie myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych na terenie gminy Częstochowa,

c) dopełnienie warunków technicznych dla miejsc postoju i mycia pojazdów tak aby ich usytuowanie nie stanowiło 

uciążliwości dla osób trzecich ze względu na hałas i odory oraz nie stwarzało zagrożenia higienicznego i sanitarnego,

d) po zakończeniu działalności pozostawienie terenu bazy transportowej w odpowiednim stanie porządkowym, 

sanitarnym i nie zagrażającym środowisku, 

e) pojazdy asenizacyjne służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny 

posiadać na nadwoziu oznakowanie określające adres i nazwę firmy lub „logo” umożliwiające identyfikację 

przedsiębiorcy. 

Przewodnicząca Rady Miasta 

Częstochowy  

 

Ewa Pachura 
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