
UCHWAŁA NR 736/LV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 28 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 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r.

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

(Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określić szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

i transport nieczystości ciekłych, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu   

 

Daniel Miklasiński 

Załącznik do Uchwały Nr 736/LV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

I. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości.  

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. 

1) Wymagania dotyczące pojazdów: 

Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować  dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania

techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz

dokumentacją  zdjęciową wykonaną  w taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu

oraz „logo” wskazujące przedsiębiorcę (dokumenty uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich

aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę). 

a) posiadanie co najmniej dwóch pojazdów specjalistycznych bezpylnych - śmieciarek lub pojazdów kontenerowych bądź

pojazdów bramowych do opróżniania kontenerów, 

b) posiadanie co najmniej dwóch pojazdów do transportu odpadów w workach oraz odpadów ulegających biodegradacji –

zabudowanych lub wyposażonych w plandeki, siatki – uniemożliwiające zanieczyszczenie (poprzez rozsypywanie) tras

przejazdów samochodów, 

c) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez

umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy lub „logo” wskazujące na przedsiębiorstwo . 

2) Wymagania dotyczące pojemników i worków na odpady: 

Posiadanie wymaganych pojemników, koszy, kontenerów i worków należy udokumentować  dokumentacją  zdjęciową

wykonaną w taki sposób aby było widoczne „logo” przedsiębiorcy. 

a) posiadanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów będących w dobrym stanie technicznym, szczelnych

o pojemności i kolorystyce zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

Sosnowca, 

b) posiadanie znormalizowanych pojemników, kontenerów do umieszczania odpadów komunalnych niesegregowanych,

wielkogabarytowych i odpadów powstałych w wyniku remontów (uniemożliwiających pylenie) będących w dobrym

stanie technicznym, szczelnych i przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu, 

c) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej w specjalnie do tego przeznaczonych workach

polietylenowych o pojemności i kolorystyce zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

na terenie miasta Sosnowca, 

3) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym aktem prawnym (wyciągiem z księgi wieczystej, aktem

notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.) 

b) baza transportowa winna posiadać 

- miejsce postojowe dla pojazdów odbierających odpady komunalne,

- miejsce do przechowywania pojemników, kontenerów i worków do gromadzenia odpadów komunalnych,

- wydzielone miejsce do mycia pojemników, kontenerów ,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji samochodów (w przypadku jego braku – dokumenty

potwierdzające korzystanie z usług firm specjalistycznych w tym zakresie), 

- sprzęt  techniczny umożliwiający przekazywanie  do gminy drogą  elektroniczną  informacji wymaganych

obowiązującymi przepisami, wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

c) baza transportowa winna spełniać  wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony

środowiska oraz określone w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie

obiektu) , powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, 

4) Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 

a) Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą  w Sosnowcu przy ul. Grenadierów – odpady komunalne nie

podlegające selekcji np: tworzywa sztuczne nieopakowaniowe, szkło nieopakowaniowe, odpady mineralne, drobna frakcja

popiołowa, odpady kuchenne, jak również odpady wielkogabarytowe, gruz i odpady remontowe itp. 

b) inne miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów winny być zgodne z Planu Gospodarki Odpadami dla województwa

śląskiego oraz odpowiadać przepisom zawartym w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.

Nr . 62, poz. 628 z późn. zm.). 

5) Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych. 

a) mycie i dezynfekowanie pojazdów do odbierania odpadów komunalnych na bieżąco lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu

b) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić  działalnoś ć  odbierania odpadów komunalnych w sposób nie powodujący

zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia miejsc załadunku, tras przejazdu i miejsc odbioru. 

c) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia,

a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej, 

d) usunięcie pojemników na odpady z terenu objętego świadczoną usługą po zakończeniu działalności oraz pozostawienie

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

naturalnemu 

II. Wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegając y  s ię  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego. 

1) Wymagania dotyczące pojazdów: 

Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować  dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania

techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz

dokumentacją zdjęciową  wykonaną w taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu

oraz „logo” wskazujące przedsiębiorcę (dokumenty uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich

aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę). 

a) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać

aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją  lub ważnym

zaświadczeniem. 

b) pojazdy, o których mowa w ust. 1, winny spełniać  standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra

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

c) pojazdy winny być  oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiając y  łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy,

poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy lub „logo”  wskazujące na

przedsiębiorstwo 

2) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym aktem prawnym (wyciągiem z księgi wieczystej, aktem

notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.) 

b) baza transportowa winna posiadać: 

- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji samochodów (w przypadku jego braku – dokumenty

potwierdzające korzystanie z usług firm specjalistycznych w tym zakresie), 

- sprzęt  techniczny umożliwiający przekazywanie do gminy drogą  elektroniczną  informacji wymaganych

obowiązującymi przepisami, wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

c) baza transportowa winna spełniać  wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony

środowiska oraz określone w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie

obiektu) , powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, 

3) Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych. 

a) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte na bieżąco lecz

nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

b) świadczenie usług winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku

jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych. 
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UCHWAŁA NR 736/LV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 28 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 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r.

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

(Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określić szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

i transport nieczystości ciekłych, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu   

 

Daniel Miklasiński 

Załącznik do Uchwały Nr 736/LV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

I. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości.  

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. 

1) Wymagania dotyczące pojazdów: 

Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować  dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania

techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz

dokumentacją  zdjęciową wykonaną  w taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu

oraz „logo” wskazujące przedsiębiorcę (dokumenty uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich

aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę). 

a) posiadanie co najmniej dwóch pojazdów specjalistycznych bezpylnych - śmieciarek lub pojazdów kontenerowych bądź

pojazdów bramowych do opróżniania kontenerów, 

b) posiadanie co najmniej dwóch pojazdów do transportu odpadów w workach oraz odpadów ulegających biodegradacji –

zabudowanych lub wyposażonych w plandeki, siatki – uniemożliwiające zanieczyszczenie (poprzez rozsypywanie) tras

przejazdów samochodów, 

c) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez

umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy lub „logo” wskazujące na przedsiębiorstwo . 

2) Wymagania dotyczące pojemników i worków na odpady: 

Posiadanie wymaganych pojemników, koszy, kontenerów i worków należy udokumentować  dokumentacją  zdjęciową

wykonaną w taki sposób aby było widoczne „logo” przedsiębiorcy. 

a) posiadanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów będących w dobrym stanie technicznym, szczelnych

o pojemności i kolorystyce zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

Sosnowca, 

b) posiadanie znormalizowanych pojemników, kontenerów do umieszczania odpadów komunalnych niesegregowanych,

wielkogabarytowych i odpadów powstałych w wyniku remontów (uniemożliwiających pylenie) będących w dobrym

stanie technicznym, szczelnych i przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu, 

c) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej w specjalnie do tego przeznaczonych workach

polietylenowych o pojemności i kolorystyce zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

na terenie miasta Sosnowca, 

3) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym aktem prawnym (wyciągiem z księgi wieczystej, aktem

notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.) 

b) baza transportowa winna posiadać 

- miejsce postojowe dla pojazdów odbierających odpady komunalne,

- miejsce do przechowywania pojemników, kontenerów i worków do gromadzenia odpadów komunalnych,

- wydzielone miejsce do mycia pojemników, kontenerów ,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji samochodów (w przypadku jego braku – dokumenty

potwierdzające korzystanie z usług firm specjalistycznych w tym zakresie), 

- sprzęt  techniczny umożliwiający przekazywanie  do gminy drogą  elektroniczną  informacji wymaganych

obowiązującymi przepisami, wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

c) baza transportowa winna spełniać  wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony

środowiska oraz określone w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie

obiektu) , powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, 

4) Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 

a) Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą  w Sosnowcu przy ul. Grenadierów – odpady komunalne nie

podlegające selekcji np: tworzywa sztuczne nieopakowaniowe, szkło nieopakowaniowe, odpady mineralne, drobna frakcja

popiołowa, odpady kuchenne, jak również odpady wielkogabarytowe, gruz i odpady remontowe itp. 

b) inne miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów winny być zgodne z Planu Gospodarki Odpadami dla województwa

śląskiego oraz odpowiadać przepisom zawartym w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.

Nr . 62, poz. 628 z późn. zm.). 

5) Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych. 

a) mycie i dezynfekowanie pojazdów do odbierania odpadów komunalnych na bieżąco lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu

b) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić  działalnoś ć  odbierania odpadów komunalnych w sposób nie powodujący

zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia miejsc załadunku, tras przejazdu i miejsc odbioru. 

c) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia,

a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej, 

d) usunięcie pojemników na odpady z terenu objętego świadczoną usługą po zakończeniu działalności oraz pozostawienie

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

naturalnemu 

II. Wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegając y  s ię  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego. 

1) Wymagania dotyczące pojazdów: 

Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować  dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania

techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz

dokumentacją zdjęciową  wykonaną w taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu

oraz „logo” wskazujące przedsiębiorcę (dokumenty uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich

aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę). 

a) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać

aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją  lub ważnym

zaświadczeniem. 

b) pojazdy, o których mowa w ust. 1, winny spełniać  standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra

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

c) pojazdy winny być  oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiając y  łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy,

poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy lub „logo”  wskazujące na

przedsiębiorstwo 

2) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym aktem prawnym (wyciągiem z księgi wieczystej, aktem

notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.) 

b) baza transportowa winna posiadać: 

- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji samochodów (w przypadku jego braku – dokumenty

potwierdzające korzystanie z usług firm specjalistycznych w tym zakresie), 

- sprzęt  techniczny umożliwiający przekazywanie do gminy drogą  elektroniczną  informacji wymaganych

obowiązującymi przepisami, wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

c) baza transportowa winna spełniać  wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony

środowiska oraz określone w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie

obiektu) , powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, 

3) Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych. 

a) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte na bieżąco lecz

nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

b) świadczenie usług winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku

jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych. 
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UCHWAŁA NR 736/LV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 28 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 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r.

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

(Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określić szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

i transport nieczystości ciekłych, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu   

 

Daniel Miklasiński 

Załącznik do Uchwały Nr 736/LV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

I. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości.  

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. 

1) Wymagania dotyczące pojazdów: 

Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować  dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania

techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz

dokumentacją  zdjęciową wykonaną  w taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu

oraz „logo” wskazujące przedsiębiorcę (dokumenty uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich

aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę). 

a) posiadanie co najmniej dwóch pojazdów specjalistycznych bezpylnych - śmieciarek lub pojazdów kontenerowych bądź

pojazdów bramowych do opróżniania kontenerów, 

b) posiadanie co najmniej dwóch pojazdów do transportu odpadów w workach oraz odpadów ulegających biodegradacji –

zabudowanych lub wyposażonych w plandeki, siatki – uniemożliwiające zanieczyszczenie (poprzez rozsypywanie) tras

przejazdów samochodów, 

c) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez

umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy lub „logo” wskazujące na przedsiębiorstwo . 

2) Wymagania dotyczące pojemników i worków na odpady: 

Posiadanie wymaganych pojemników, koszy, kontenerów i worków należy udokumentować  dokumentacją  zdjęciową

wykonaną w taki sposób aby było widoczne „logo” przedsiębiorcy. 

a) posiadanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów będących w dobrym stanie technicznym, szczelnych

o pojemności i kolorystyce zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

Sosnowca, 

b) posiadanie znormalizowanych pojemników, kontenerów do umieszczania odpadów komunalnych niesegregowanych,

wielkogabarytowych i odpadów powstałych w wyniku remontów (uniemożliwiających pylenie) będących w dobrym

stanie technicznym, szczelnych i przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu, 

c) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej w specjalnie do tego przeznaczonych workach

polietylenowych o pojemności i kolorystyce zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

na terenie miasta Sosnowca, 

3) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym aktem prawnym (wyciągiem z księgi wieczystej, aktem

notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.) 

b) baza transportowa winna posiadać 

- miejsce postojowe dla pojazdów odbierających odpady komunalne,

- miejsce do przechowywania pojemników, kontenerów i worków do gromadzenia odpadów komunalnych,

- wydzielone miejsce do mycia pojemników, kontenerów ,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji samochodów (w przypadku jego braku – dokumenty

potwierdzające korzystanie z usług firm specjalistycznych w tym zakresie), 

- sprzęt  techniczny umożliwiający przekazywanie  do gminy drogą  elektroniczną  informacji wymaganych

obowiązującymi przepisami, wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

c) baza transportowa winna spełniać  wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony

środowiska oraz określone w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie

obiektu) , powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, 

4) Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 

a) Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą  w Sosnowcu przy ul. Grenadierów – odpady komunalne nie

podlegające selekcji np: tworzywa sztuczne nieopakowaniowe, szkło nieopakowaniowe, odpady mineralne, drobna frakcja

popiołowa, odpady kuchenne, jak również odpady wielkogabarytowe, gruz i odpady remontowe itp. 

b) inne miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów winny być zgodne z Planu Gospodarki Odpadami dla województwa

śląskiego oraz odpowiadać przepisom zawartym w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.

Nr . 62, poz. 628 z późn. zm.). 

5) Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych. 

a) mycie i dezynfekowanie pojazdów do odbierania odpadów komunalnych na bieżąco lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu

b) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić  działalnoś ć  odbierania odpadów komunalnych w sposób nie powodujący

zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia miejsc załadunku, tras przejazdu i miejsc odbioru. 

c) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia,

a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej, 

d) usunięcie pojemników na odpady z terenu objętego świadczoną usługą po zakończeniu działalności oraz pozostawienie

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

naturalnemu 

II. Wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegając y  s ię  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego. 

1) Wymagania dotyczące pojazdów: 

Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować  dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania

techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz

dokumentacją zdjęciową  wykonaną w taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu

oraz „logo” wskazujące przedsiębiorcę (dokumenty uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich

aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę). 

a) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać

aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją  lub ważnym

zaświadczeniem. 

b) pojazdy, o których mowa w ust. 1, winny spełniać  standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra

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

c) pojazdy winny być  oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiając y  łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy,

poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy lub „logo”  wskazujące na

przedsiębiorstwo 

2) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym aktem prawnym (wyciągiem z księgi wieczystej, aktem

notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.) 

b) baza transportowa winna posiadać: 

- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji samochodów (w przypadku jego braku – dokumenty

potwierdzające korzystanie z usług firm specjalistycznych w tym zakresie), 

- sprzęt  techniczny umożliwiający przekazywanie do gminy drogą  elektroniczną  informacji wymaganych

obowiązującymi przepisami, wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

c) baza transportowa winna spełniać  wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony

środowiska oraz określone w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie

obiektu) , powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, 

3) Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych. 

a) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte na bieżąco lecz

nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

b) świadczenie usług winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku

jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych. 
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UCHWAŁA NR 736/LV/10  

RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU  

z dnia 28 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 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r.

Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z 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 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r.

w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

(Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określić szczegółowe wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

i transport nieczystości ciekłych, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.  

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

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Sosnowcu   

 

Daniel Miklasiński 

Załącznik do Uchwały Nr 736/LV/10 

Rady Miejskiej w Sosnowcu 

z dnia 28 stycznia 2010 r.

I. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości.  

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań. 

1) Wymagania dotyczące pojazdów: 

Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować  dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania

techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz

dokumentacją  zdjęciową wykonaną  w taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu

oraz „logo” wskazujące przedsiębiorcę (dokumenty uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich

aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę). 

a) posiadanie co najmniej dwóch pojazdów specjalistycznych bezpylnych - śmieciarek lub pojazdów kontenerowych bądź

pojazdów bramowych do opróżniania kontenerów, 

b) posiadanie co najmniej dwóch pojazdów do transportu odpadów w workach oraz odpadów ulegających biodegradacji –

zabudowanych lub wyposażonych w plandeki, siatki – uniemożliwiające zanieczyszczenie (poprzez rozsypywanie) tras

przejazdów samochodów, 

c) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez

umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy lub „logo” wskazujące na przedsiębiorstwo . 

2) Wymagania dotyczące pojemników i worków na odpady: 

Posiadanie wymaganych pojemników, koszy, kontenerów i worków należy udokumentować  dokumentacją  zdjęciową

wykonaną w taki sposób aby było widoczne „logo” przedsiębiorcy. 

a) posiadanie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów będących w dobrym stanie technicznym, szczelnych

o pojemności i kolorystyce zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta

Sosnowca, 

b) posiadanie znormalizowanych pojemników, kontenerów do umieszczania odpadów komunalnych niesegregowanych,

wielkogabarytowych i odpadów powstałych w wyniku remontów (uniemożliwiających pylenie) będących w dobrym

stanie technicznym, szczelnych i przystosowanych do obsługi przez specjalistyczne środki transportu, 

c) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie jednorodzinnej w specjalnie do tego przeznaczonych workach

polietylenowych o pojemności i kolorystyce zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku

na terenie miasta Sosnowca, 

3) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym aktem prawnym (wyciągiem z księgi wieczystej, aktem

notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.) 

b) baza transportowa winna posiadać 

- miejsce postojowe dla pojazdów odbierających odpady komunalne,

- miejsce do przechowywania pojemników, kontenerów i worków do gromadzenia odpadów komunalnych,

- wydzielone miejsce do mycia pojemników, kontenerów ,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji samochodów (w przypadku jego braku – dokumenty

potwierdzające korzystanie z usług firm specjalistycznych w tym zakresie), 

- sprzęt  techniczny umożliwiający przekazywanie  do gminy drogą  elektroniczną  informacji wymaganych

obowiązującymi przepisami, wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

c) baza transportowa winna spełniać  wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony

środowiska oraz określone w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie

obiektu) , powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, 

4) Miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 

a) Miejski Zakład Składowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą  w Sosnowcu przy ul. Grenadierów – odpady komunalne nie

podlegające selekcji np: tworzywa sztuczne nieopakowaniowe, szkło nieopakowaniowe, odpady mineralne, drobna frakcja

popiołowa, odpady kuchenne, jak również odpady wielkogabarytowe, gruz i odpady remontowe itp. 

b) inne miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów winny być zgodne z Planu Gospodarki Odpadami dla województwa

śląskiego oraz odpowiadać przepisom zawartym w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U.

Nr . 62, poz. 628 z późn. zm.). 

5) Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych. 

a) mycie i dezynfekowanie pojazdów do odbierania odpadów komunalnych na bieżąco lecz nie rzadziej niż raz w tygodniu

b) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić  działalnoś ć  odbierania odpadów komunalnych w sposób nie powodujący

zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia miejsc załadunku, tras przejazdu i miejsc odbioru. 

c) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia,

a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej, 

d) usunięcie pojemników na odpady z terenu objętego świadczoną usługą po zakończeniu działalności oraz pozostawienie

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

naturalnemu 

II. Wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegając y  s ię  o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych .  

Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego. 

1) Wymagania dotyczące pojazdów: 

Posiadanie wymaganych pojazdów należy udokumentować  dowodami rejestracyjnymi posiadającymi aktualne badania

techniczne (pojazdy własne) lub aktualnymi umowami leasingu, najmu lub innymi formami posiadania pojazdów oraz

dokumentacją zdjęciową  wykonaną w taki sposób aby jednocześnie była widoczna tablica rejestracyjna i nadwozie pojazdu

oraz „logo” wskazujące przedsiębiorcę (dokumenty uznaje się za aktualne w przypadku ich wystawienia lub potwierdzenia ich

aktualności przez stronę umowy lub wnioskodawcę). 

a) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać

aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją  lub ważnym

zaświadczeniem. 

b) pojazdy, o których mowa w ust. 1, winny spełniać  standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra

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

c) pojazdy winny być  oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiając y  łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy,

poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy lub „logo”  wskazujące na

przedsiębiorstwo 

2) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) posiadanie bazy transportowej należy udokumentować aktualnym aktem prawnym (wyciągiem z księgi wieczystej, aktem

notarialnym, umowami dzierżawy, użyczenia, najmu lub użytkowania itp.) 

b) baza transportowa winna posiadać: 

- miejsce postoju pojazdów asenizacyjnych,

- wydzielone miejsce wraz z urządzeniami do mycia i dezynfekcji samochodów (w przypadku jego braku – dokumenty

potwierdzające korzystanie z usług firm specjalistycznych w tym zakresie), 

- sprzęt  techniczny umożliwiający przekazywanie do gminy drogą  elektroniczną  informacji wymaganych

obowiązującymi przepisami, wyjątkowo dopuszczalne jest przekazywanie powyższych danych na piśmie, 

c) baza transportowa winna spełniać  wszelkie wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, ochrony

środowiska oraz określone w odrębnych przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na użytkowanie

obiektu) , powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, 

3) Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych. 

a) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte na bieżąco lecz

nie rzadziej niż raz w tygodniu. 

b) świadczenie usług winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika w wyniku

jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych. 
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