
UCHWAŁA NR XXXIX/462/2009  

RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA  

z dnia 26 listopada 2009 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 na 

terenie Gminy Skoczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego określenia wymagań, jakie powinien spe łniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) Rada Miejska Skoczowa
uchwala:

§ 1. 

§ 2. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, obowiązany jest - uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu
Gospodarki Odpadami, w szczególności z uwzględnieniem aktualizacji w/w Planu przejętej Uchwałą Nr 
III/37/3/2009 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 kwietnia 2009 r. oraz Gminnego Planu Gospodarki 
Odpadami i jego aktualizacji - do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez: 

§ 3. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie 
internetowej Gminy Skoczów oraz w miesięczniku „Wieści Skoczowskie”.  

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

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w postaci przynajmniej 1-go samochodu 
przystosowanego do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zawierającego 
co najmniej: 

- instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych, 

- instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,

3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, w tym 
ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO), 

4) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego 
odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej, jak i wielorodzinnej, 
zgodnie z zapisami GPGO, 

5) posiadać sprzęt specjalizacyjny służący do dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do zbierania 
i gromadzenia odpadów komunalnych lub posiadać umowę ze specjalistyczną firmą posiadającą 
stosowne uprawnienia do przeprowadzenia w/w dezynfekcji (myjnią samochodową), 

6) posiadać sprzęt należycie oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

7) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilości 
odpadów zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach 
zgodnie z zapisami GPGO, 

8) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, 
danych wymaganych przepisami. 

2) Wymagania, o których mowa w ust. 1, powinny zostać udowodnione właściwymi dokumentami.

3) Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności: 

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków transportu, o których 
mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym. 

1) przekazywanie do kompostowni zebranych selektywnie odpadów biodegradowalnych,

2) zapewnienie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na składowiskach odpadów 
znajdujących się na terenie Województwa Śląskiego, określonych w aktualizacji Planu Gospodarki 
Odpadami dla Województwa Śląskiego, w szczególności: 

a) na składowisku odpadów w Knurowie, prowadzonym przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
Usługowe „KOMART” Sp. z o.o., z siedzibą w Knurowie, 44-194 Knurów, ul. Szpitalna 7, 

b) na składowisku odpadów w Jastrzębiu Zdrój, prowadzonym przez Firmę „COFINCO-POLAND” Sp. 
z o.o., z siedzibą w Katowicach, 40-956 Katowice, ul. Graniczna 29. 

3) przekazywanie zebranego selektywnie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, firmom 
zajmującym się ich dalszym przetwarzaniem i wykorzystywaniem. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zaplecze biurowe,

2) posiadać zaplecze techniczne w postaci bazy transportowej w postaci przynajmniej 1-go samochodu 
asenizacyjnego, wraz z garażami i miejscami postojowymi, 

3) posiadać sprzęt samochodowy niepowodujący zanieczyszczenia środowiska, wyposażony 
w szczelną instalację, szczelny zbiornik oraz w sprawny układ sterowania systemu napełniającego 
i opróżniającego zbiornik, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 
r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

4) posiadać sprzęt specjalizacyjny służący do dezynfekcji urządzeń przeznaczonych do zbierania 
i gromadzenia nieczystości ciekłych lub posiadać umowę ze specjalistyczną firmą posiadającą 
stosowne uprawnienia do przeprowadzenia w/w dezynfekcji (myjnią samochodową), 

5) posiadać sprzęt należycie oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy,

6) odbierane nieczystości ciekłe należy przekazywać na stację zlewną na Oczyszczalni Ścieków 
w Skoczowie. 

2) Spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1, powinno zostać udowodnione właściwymi dokumentami.

3) Dokumentami, o których mowa w ust. 2, są w szczególności: 

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie środków transportu wraz z ich
opisem technicznym. 
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Gospodarki Odpadami, w szczególności z uwzględnieniem aktualizacji w/w Planu przejętej Uchwałą Nr 
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§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Skoczowa. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, a także na stronie 
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1) Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 
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- instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych,
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znajdujących się na terenie Województwa Śląskiego, określonych w aktualizacji Planu Gospodarki 
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