
UCHWAŁA NR XXIX/279/2010  

RADY GMINY ISTEBNA  

z dnia 10 marca 2010 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

świadczenie usług 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 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2005 r.Nr 236,poz.2008 ze zm.) w związku z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spe łniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz.33) Rada Gminy Istebna uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się,że na terenie Gminy Istebna przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinni spełniać następujące wymagania: 

§ 2.  1. Przedsiębiorcy , o których mowa w §1 są zobowiązani do przekazania odpadów komunalnych w celu odzysku 

lub unieszkodliwiania: 

2. Przekazywanie odpadów komunalnych , o których mowa w ust. 1 ma następować do miejsca odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego. 

§ 3. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinni spełniać następujące wymagania: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna. 

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 0151/24/2006 Wójta Gminy Istebna z dnia 18 kwietnia 2006 roku w sprawie wymagań , 

jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

1) Zarejestrowania działalności gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy lub Krajowym Rejestrze Sądowym.

2) Posiadanie zaplecza techniczno biurowego .

3) Posiadanie specjalistycznych środków transportu przystosowanych do bezpyłowego odbierania odpadów komunalnych 

z urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Rady Gminy Istebna 

nr XXXVII/338/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Istebna, 

a) wyposażone w urządzenia podnośne do obsługi znormalizowanych pojemników na odpady stałe np. samochody 

kontenerowe, śmieciarki itp., 

b) wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac 

załadunkowych, 

c) przystosowane do odbioru odpadów zbieranych selektywnie, w tym ulegających biodegradacji,

d) oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi.

4) Tytuł prawny do nieruchomości , na której znajduje się zaplecze techniczne.

5) Dokument potwierdzający posiadanie środków transportu wraz z ich opisem technicznym.

6) Dysponowanie sprawnymi technicznie urządzeniami do wyposażenia nieruchomości w postaci: 

a) pojemników lub worków do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych,

b) pojemników lub worków do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów,

7) Zawarcie umowy lub posiadanie pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych 

przez przedsiębiorcę (zakład) posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów. 

8) W zakresie zawierania umów oraz prowadzenia dokumentacji wykonywanej działalności: 

a) zawieranie umów na odbieranie odpadów komunalnych z właścicielami nieruchomości dla których świadczone są 

usługi, 

b) wystawienie zleceniodawcy dokumentu potwierdzającego wykonanie usługi,

c) prowadzenie wykazu zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

d) ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie,

e) prowadzenie szczegółowej dokumentacji wykonywanych usług umożliwiającej wyliczenie średniego poziomu 

odzysku oraz ilości zebranych odpadów, 

f) przekazywanie organowi gminy , danych wymaganych przepisami.

1) nie podlegających selekcji – na składowisko posiadające stosowne zezwolenia

2) zebranych selektywnie – podmiotom prowadzącym działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania , 

posiadającym stosowne zezwolenie. 

1) Zarejestrowanie działalności gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy lub Krajowym Rejestrze Sądowym.

2) Posiadanie zaplecza techniczno - biurowe.

3) Posiadanie pojazdu asenizacyjnego oraz spełnienie wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617). 

4) Zawarcie umowy lub uzyskanie pisemnego zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych.

5) Przekazywanie nieczystości ciekłych do właścicieli nieruchomości na punkt zlewny lub oczyszczalnie ścieków za 

pokwitowaniem. 

6) Tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się zaplecze techniczne.

7) Dokument potwierdzający posiadanie środków transportu wraz z ich opisem technicznym.

Przewodniczący Rady 

Jan Gazur 
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