
UCHWAŁA NR XXXVII/472/2009  

RADY MIASTA WISŁY  

z dnia 26 listopada 2009 r.  

 

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

na odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych. 

 

Na podstawie art 18 ust 2 pkt 15, art 40 ust 1 i 3 ustawy o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (j.t.Dz. U. z 2005 r.Nr.236,poz.2008) w zw. z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia /Dz.U.z 2006 r Nr 5,poz.33/  

Rada Miasta Wisły uchwala co następuje: 

§ 1. Określić wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, 

na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ubiegających się o uzyskanie 

zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, transport nieczystości ciekłych zgodnie z treścią

§ 2 i § 3.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości powinien: 

1. posiadać : 

2. uprzątać odpady, które rozsypały się podczas świadczenia usług,  

3. utrzymywać w należytym stanie sanitarnym pojazdy służące do odbierania odpadów,  

4. pobierać opłaty za rzeczywistą ilość odebranych odpadów.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien: 

1. posiadać: 

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest pobierać opłaty za rzeczywistą ilość odebranych nieczystości 

ciekłych.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wisły.  

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

Województwa Śląskiego.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy 

Miejskiej Wisła oraz w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu 

Miejskiego w Wiśle.  

1) specjalistyczne środki transportu : 

a) o budowie nadwozia uniemożliwiającej zanieczyszczenie powietrza, miejsc załadunku odpadów 

i tras przejazdu, 

b) wyposażone w urządzenia podnośne dostosowane do obsługi znormalizowanych pojemników na 

odpady stałe /np. samochody kontenerowe, śmieciarki itp., 

c) wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie 

prac załadunkowych, 

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

e) oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi,

2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów bądź worki 

zgodnie z kolorystyką określoną w uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, 

3) zaplecze techniczne zapewniające miejsca postojowe dla pojazdów, oraz zapewnienie miejsca do 

mycia i dezynfekcji pojazdów, 

4) środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilość zebranych 

odpadów, 

5) środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy danych wymaganych przepisami, 

drogą elektroniczną, w formacie, który jest akceptowany przez system informatyczny zainstalowany 

w Urzędzie Miejskim, 

6) aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub 

unieszkodliwienia przez instalację, urządzenia i obiekty wymienione w Wojewódzkim Planie 

Gospodarki Odpadami. Miejscami odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami są : 

a) składowiska odpadów komunalnych 

- Knurów PPHU „ Komart”

- Jastrzębie Zdrój Spółka „ Cofinco-Poland”

b) stacja przeładunkowa przy ul. Krzywej w Ustroniu,

7) aktualne umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami umożliwiającymi odbiór 

odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w tym zużytego sprzęt elektrycznego 

i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, 

8) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczne,

9) dokument potwierdzający posiadanie środków transportu wraz z ich opisem technicznym.

1) specjalistyczne środki transportu : 

a) samochód asenizacyjny spełniający wymogi rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 

listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, 

poz.1617), 

b) oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi,

2) miejsce postojowe dla pojazdów oraz zapewnienie miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów,

3) środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy danych wymaganych przepisami, 

drogą elektroniczną, w formacie, który jest akceptowany przez system informatyczny zainstalowany 

w Urzędzie Miejskim, 

4) środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilość zebranych 

odpadów, 

5) zapewnione miejsce unieszkodliwiania nieczystości ciekłych w oczyszczalni ścieków w Wiśle przy 

ulicy Ustrońskiej, prowadzonej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z.o o., 

6) tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się zaplecze techniczne,

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

Przewodniczący Rady  

 

Tomasz Bujok 
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odpadów komunalnych zbieranych selektywnie w tym zużytego sprzęt elektrycznego 

i elektronicznego, odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, 

8) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczne,

9) dokument potwierdzający posiadanie środków transportu wraz z ich opisem technicznym.

1) specjalistyczne środki transportu : 

a) samochód asenizacyjny spełniający wymogi rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 

listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, 

poz.1617), 

b) oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi,

2) miejsce postojowe dla pojazdów oraz zapewnienie miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów,

3) środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy danych wymaganych przepisami, 

drogą elektroniczną, w formacie, który jest akceptowany przez system informatyczny zainstalowany 

w Urzędzie Miejskim, 

4) środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych kontach ilość zebranych 

odpadów, 

5) zapewnione miejsce unieszkodliwiania nieczystości ciekłych w oczyszczalni ścieków w Wiśle przy 

ulicy Ustrońskiej, prowadzonej przez Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej sp. z.o o., 

6) tytuł prawny do nieruchomości na której znajduje się zaplecze techniczne,

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

Przewodniczący Rady  

 

Tomasz Bujok 
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