
UCHWAŁA NR XXXIII/233/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

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

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym 

( tekst jednolity Dz.U. Z 2001.r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 7 ust. 3a i 7 ustawy z dnia 13 września 1996r.o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 

33). 

Rada Miejska w Koniecpolu 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy 

Koniecpol , stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały  

§ 2. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Koniecpol, stanowiące 

załącznik nr 2 do Uchwały  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.  

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

Śląskiego i podlega publikacji w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol oraz 

w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koniecpolu  

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE 

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KONIECPOL , POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE 

WYMAGANIA:  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do odbierania odpadów

komunalnych zmieszanych , odpadów segregowanych w tym wielkogabarytowych , niebezpiecznych oraz 

biodegradowalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

3) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy , telefon kontaktowy), 

4) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich

zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru, 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

6) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości z którym podpisał umowę na odbiór - pojemniki , 

kontenery lub worki z tworzywa sztucznego w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych 

z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku, 

7) Pojemniki powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługę (nazwa firmy , telefon kontaktowy), 

8) Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami i kolorami:

- SZKŁO – kolor zielony

- TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty

- PAPIER - kolor niebieski

- BIOODPADY – kolor brązowy

9) Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojemników , kontenerów na zlecenie 

właściciela nieruchomości zgodnie z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie pojemników w czystości, 

10) Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji , naprawy pojemników w celu zapewnienia ich 

przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych, 

11) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania w/w urządzeń lub bazę 

transportowo-sprzętową zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy 

oraz magazynowanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz sanitarno-higienicznym urządzeń do 

zbierania odpadów komunalnych . Teren do parkowania i garażowania pojazdów powinien być ogrodzony 

o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie 

powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej uciążliwości dla 

otoczenia, 

12) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia 

lub dezynfekcji pojazdów, 

13) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów , obejmujące te rodzaje odpadów , o których odbieranie się

ubiega, 

14) Prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , zgodnie 

z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

15) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów komunalnych , w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów 

komunalnych typu : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne: 

a) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

b) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

16) W przypadku świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenów użyteczności 

publicznej typu : pasy drogowe skwery , cmentarze i inne , przedsiębiorca nie jest zobowiązany do posiadania 

pojemników do gromadzenia odpadów a do transportu odpadów mogą być użyte również ciągniki 

z przyczepami, 

17) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

18) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

19) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

20) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE 

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY KONIECPOL POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych , w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, 

3) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczania do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

4) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwę , telefon kontaktowy), 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

6) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc w przypadkach ich zanieczyszczenia 

podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

7) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów lub bazę transportową zapewniającą codzienne 

parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy . Teren do parkowania i garażowania pojazdów 

powinien być ogrodzony o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej 

uciążliwości dla otoczenia, 

8) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub 

dezynfekcji pojazdów, 

9) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

10) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

11) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów, 

12) Prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

13) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

14) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.
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UCHWAŁA NR XXXIII/233/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

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

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym 

( tekst jednolity Dz.U. Z 2001.r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 7 ust. 3a i 7 ustawy z dnia 13 września 1996r.o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 

33). 

Rada Miejska w Koniecpolu 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy 

Koniecpol , stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały  

§ 2. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Koniecpol, stanowiące 

załącznik nr 2 do Uchwały  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.  

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

Śląskiego i podlega publikacji w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol oraz 

w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koniecpolu  

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE 

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KONIECPOL , POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE 

WYMAGANIA:  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do odbierania odpadów

komunalnych zmieszanych , odpadów segregowanych w tym wielkogabarytowych , niebezpiecznych oraz 

biodegradowalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

3) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy , telefon kontaktowy), 

4) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich

zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru, 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

6) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości z którym podpisał umowę na odbiór - pojemniki , 

kontenery lub worki z tworzywa sztucznego w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych 

z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku, 

7) Pojemniki powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługę (nazwa firmy , telefon kontaktowy), 

8) Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami i kolorami:

- SZKŁO – kolor zielony

- TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty

- PAPIER - kolor niebieski

- BIOODPADY – kolor brązowy

9) Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojemników , kontenerów na zlecenie 

właściciela nieruchomości zgodnie z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie pojemników w czystości, 

10) Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji , naprawy pojemników w celu zapewnienia ich 

przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych, 

11) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania w/w urządzeń lub bazę 

transportowo-sprzętową zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy 

oraz magazynowanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz sanitarno-higienicznym urządzeń do 

zbierania odpadów komunalnych . Teren do parkowania i garażowania pojazdów powinien być ogrodzony 

o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie 

powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej uciążliwości dla 

otoczenia, 

12) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia 

lub dezynfekcji pojazdów, 

13) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów , obejmujące te rodzaje odpadów , o których odbieranie się

ubiega, 

14) Prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , zgodnie 

z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

15) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów komunalnych , w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów 

komunalnych typu : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne: 

a) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

b) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

16) W przypadku świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenów użyteczności 

publicznej typu : pasy drogowe skwery , cmentarze i inne , przedsiębiorca nie jest zobowiązany do posiadania 

pojemników do gromadzenia odpadów a do transportu odpadów mogą być użyte również ciągniki 

z przyczepami, 

17) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

18) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

19) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

20) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE 

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY KONIECPOL POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych , w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, 

3) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczania do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

4) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwę , telefon kontaktowy), 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

6) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc w przypadkach ich zanieczyszczenia 

podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

7) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów lub bazę transportową zapewniającą codzienne 

parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy . Teren do parkowania i garażowania pojazdów 

powinien być ogrodzony o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej 

uciążliwości dla otoczenia, 

8) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub 

dezynfekcji pojazdów, 

9) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

10) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

11) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów, 

12) Prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

13) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

14) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.
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UCHWAŁA NR XXXIII/233/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

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

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym 

( tekst jednolity Dz.U. Z 2001.r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 7 ust. 3a i 7 ustawy z dnia 13 września 1996r.o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 

33). 

Rada Miejska w Koniecpolu 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy 

Koniecpol , stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały  

§ 2. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Koniecpol, stanowiące 

załącznik nr 2 do Uchwały  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.  

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

Śląskiego i podlega publikacji w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol oraz 

w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koniecpolu  

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE 

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KONIECPOL , POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE 

WYMAGANIA:  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do odbierania odpadów

komunalnych zmieszanych , odpadów segregowanych w tym wielkogabarytowych , niebezpiecznych oraz 

biodegradowalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

3) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy , telefon kontaktowy), 

4) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich

zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru, 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

6) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości z którym podpisał umowę na odbiór - pojemniki , 

kontenery lub worki z tworzywa sztucznego w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych 

z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku, 

7) Pojemniki powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługę (nazwa firmy , telefon kontaktowy), 

8) Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami i kolorami:

- SZKŁO – kolor zielony

- TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty

- PAPIER - kolor niebieski

- BIOODPADY – kolor brązowy

9) Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojemników , kontenerów na zlecenie 

właściciela nieruchomości zgodnie z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie pojemników w czystości, 

10) Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji , naprawy pojemników w celu zapewnienia ich 

przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych, 

11) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania w/w urządzeń lub bazę 

transportowo-sprzętową zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy 

oraz magazynowanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz sanitarno-higienicznym urządzeń do 

zbierania odpadów komunalnych . Teren do parkowania i garażowania pojazdów powinien być ogrodzony 

o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie 

powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej uciążliwości dla 

otoczenia, 

12) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia 

lub dezynfekcji pojazdów, 

13) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów , obejmujące te rodzaje odpadów , o których odbieranie się

ubiega, 

14) Prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , zgodnie 

z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

15) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów komunalnych , w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów 

komunalnych typu : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne: 

a) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

b) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

16) W przypadku świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenów użyteczności 

publicznej typu : pasy drogowe skwery , cmentarze i inne , przedsiębiorca nie jest zobowiązany do posiadania 

pojemników do gromadzenia odpadów a do transportu odpadów mogą być użyte również ciągniki 

z przyczepami, 

17) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

18) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

19) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

20) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE 

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY KONIECPOL POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych , w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, 

3) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczania do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

4) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwę , telefon kontaktowy), 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

6) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc w przypadkach ich zanieczyszczenia 

podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

7) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów lub bazę transportową zapewniającą codzienne 

parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy . Teren do parkowania i garażowania pojazdów 

powinien być ogrodzony o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej 

uciążliwości dla otoczenia, 

8) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub 

dezynfekcji pojazdów, 

9) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

10) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

11) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów, 

12) Prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

13) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

14) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.
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UCHWAŁA NR XXXIII/233/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

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

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym 

( tekst jednolity Dz.U. Z 2001.r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 7 ust. 3a i 7 ustawy z dnia 13 września 1996r.o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 

33). 

Rada Miejska w Koniecpolu 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy 

Koniecpol , stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały  

§ 2. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Koniecpol, stanowiące 

załącznik nr 2 do Uchwały  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.  

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

Śląskiego i podlega publikacji w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol oraz 

w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koniecpolu  

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE 

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KONIECPOL , POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE 

WYMAGANIA:  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do odbierania odpadów

komunalnych zmieszanych , odpadów segregowanych w tym wielkogabarytowych , niebezpiecznych oraz 

biodegradowalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

3) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy , telefon kontaktowy), 

4) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich

zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru, 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

6) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości z którym podpisał umowę na odbiór - pojemniki , 

kontenery lub worki z tworzywa sztucznego w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych 

z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku, 

7) Pojemniki powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługę (nazwa firmy , telefon kontaktowy), 

8) Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami i kolorami:

- SZKŁO – kolor zielony

- TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty

- PAPIER - kolor niebieski

- BIOODPADY – kolor brązowy

9) Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojemników , kontenerów na zlecenie 

właściciela nieruchomości zgodnie z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie pojemników w czystości, 

10) Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji , naprawy pojemników w celu zapewnienia ich 

przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych, 

11) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania w/w urządzeń lub bazę 

transportowo-sprzętową zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy 

oraz magazynowanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz sanitarno-higienicznym urządzeń do 

zbierania odpadów komunalnych . Teren do parkowania i garażowania pojazdów powinien być ogrodzony 

o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie 

powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej uciążliwości dla 

otoczenia, 

12) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia 

lub dezynfekcji pojazdów, 

13) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów , obejmujące te rodzaje odpadów , o których odbieranie się

ubiega, 

14) Prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , zgodnie 

z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

15) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów komunalnych , w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów 

komunalnych typu : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne: 

a) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

b) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

16) W przypadku świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenów użyteczności 

publicznej typu : pasy drogowe skwery , cmentarze i inne , przedsiębiorca nie jest zobowiązany do posiadania 

pojemników do gromadzenia odpadów a do transportu odpadów mogą być użyte również ciągniki 

z przyczepami, 

17) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

18) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

19) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

20) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE 

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY KONIECPOL POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych , w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, 

3) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczania do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

4) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwę , telefon kontaktowy), 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

6) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc w przypadkach ich zanieczyszczenia 

podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

7) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów lub bazę transportową zapewniającą codzienne 

parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy . Teren do parkowania i garażowania pojazdów 

powinien być ogrodzony o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej 

uciążliwości dla otoczenia, 

8) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub 

dezynfekcji pojazdów, 

9) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

10) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

11) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów, 

12) Prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

13) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

14) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.
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UCHWAŁA NR XXXIII/233/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

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

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym 

( tekst jednolity Dz.U. Z 2001.r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 7 ust. 3a i 7 ustawy z dnia 13 września 1996r.o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 

33). 

Rada Miejska w Koniecpolu 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy 

Koniecpol , stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały  

§ 2. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Koniecpol, stanowiące 

załącznik nr 2 do Uchwały  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.  

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

Śląskiego i podlega publikacji w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol oraz 

w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koniecpolu  

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE 

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KONIECPOL , POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE 

WYMAGANIA:  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do odbierania odpadów

komunalnych zmieszanych , odpadów segregowanych w tym wielkogabarytowych , niebezpiecznych oraz 

biodegradowalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

3) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy , telefon kontaktowy), 

4) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich

zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru, 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

6) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości z którym podpisał umowę na odbiór - pojemniki , 

kontenery lub worki z tworzywa sztucznego w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych 

z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku, 

7) Pojemniki powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługę (nazwa firmy , telefon kontaktowy), 

8) Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami i kolorami:

- SZKŁO – kolor zielony

- TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty

- PAPIER - kolor niebieski

- BIOODPADY – kolor brązowy

9) Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojemników , kontenerów na zlecenie 

właściciela nieruchomości zgodnie z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie pojemników w czystości, 

10) Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji , naprawy pojemników w celu zapewnienia ich 

przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych, 

11) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania w/w urządzeń lub bazę 

transportowo-sprzętową zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy 

oraz magazynowanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz sanitarno-higienicznym urządzeń do 

zbierania odpadów komunalnych . Teren do parkowania i garażowania pojazdów powinien być ogrodzony 

o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie 

powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej uciążliwości dla 

otoczenia, 

12) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia 

lub dezynfekcji pojazdów, 

13) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów , obejmujące te rodzaje odpadów , o których odbieranie się

ubiega, 

14) Prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , zgodnie 

z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

15) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów komunalnych , w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów 

komunalnych typu : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne: 

a) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

b) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

16) W przypadku świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenów użyteczności 

publicznej typu : pasy drogowe skwery , cmentarze i inne , przedsiębiorca nie jest zobowiązany do posiadania 

pojemników do gromadzenia odpadów a do transportu odpadów mogą być użyte również ciągniki 

z przyczepami, 

17) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

18) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

19) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

20) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE 

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY KONIECPOL POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych , w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, 

3) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczania do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

4) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwę , telefon kontaktowy), 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

6) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc w przypadkach ich zanieczyszczenia 

podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

7) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów lub bazę transportową zapewniającą codzienne 

parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy . Teren do parkowania i garażowania pojazdów 

powinien być ogrodzony o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej 

uciążliwości dla otoczenia, 

8) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub 

dezynfekcji pojazdów, 

9) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

10) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

11) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów, 

12) Prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

13) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

14) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.
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UCHWAŁA NR XXXIII/233/09  

RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU  

z dnia 30 grudnia 2009 r.  

 

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

na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. O samorządzie gminnym 

( tekst jednolity Dz.U. Z 2001.r. Nr 142, poz. 1591 ze zm) oraz art. 7 ust. 3a i 7 ustawy z dnia 13 września 1996r.o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach (teks jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, ze zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 

33). 

Rada Miejska w Koniecpolu 

na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol 

uchwala co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta i gminy 

Koniecpol , stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały  

§ 2. Określa się wymagania jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Koniecpol, stanowiące 

załącznik nr 2 do Uchwały  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Koniecpol.  

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

Śląskiego i podlega publikacji w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol oraz 

w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Koniecpolu  

 

Pan Mirosław Cegieła 

 

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE 

DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY KONIECPOL , POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE 

WYMAGANIA:  

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do odbierania odpadów

komunalnych zmieszanych , odpadów segregowanych w tym wielkogabarytowych , niebezpiecznych oraz 

biodegradowalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

3) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy , telefon kontaktowy), 

4) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich

zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru, 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług odbioru 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

6) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości z którym podpisał umowę na odbiór - pojemniki , 

kontenery lub worki z tworzywa sztucznego w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych 

z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku, 

7) Pojemniki powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługę (nazwa firmy , telefon kontaktowy), 

8) Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki powinny być dodatkowo oznaczone napisami i kolorami:

- SZKŁO – kolor zielony

- TWORZYWA SZTUCZNE – kolor żółty

- PAPIER - kolor niebieski

- BIOODPADY – kolor brązowy

9) Przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia i dezynfekcji pojemników , kontenerów na zlecenie 

właściciela nieruchomości zgodnie z częstotliwością pozwalającą na utrzymanie pojemników w czystości, 

10) Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji , naprawy pojemników w celu zapewnienia ich 

przydatności do obsługi zadań związanych z odbiorem odpadów komunalnych, 

11) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów oraz magazynowania w/w urządzeń lub bazę 

transportowo-sprzętową zapewniającą codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy 

oraz magazynowanie i utrzymanie w należytym stanie technicznym oraz sanitarno-higienicznym urządzeń do 

zbierania odpadów komunalnych . Teren do parkowania i garażowania pojazdów powinien być ogrodzony 

o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie 

powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej uciążliwości dla 

otoczenia, 

12) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia 

lub dezynfekcji pojazdów, 

13) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów , obejmujące te rodzaje odpadów , o których odbieranie się

ubiega, 

14) Prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości , zgodnie 

z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

15) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów komunalnych , w tym odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z odpadów 

komunalnych typu : zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i inne: 

a) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

b) w przypadku wyczerpania mocy przerobowych lub braku możliwości odbioru odpadów przez instalacje 

wymienione w ppkt a , miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów powinny być zgodne 

z obowiązującymi przepisami , w tym z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa 

Śląskiego 

16) W przypadku świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych pochodzących z terenów użyteczności 

publicznej typu : pasy drogowe skwery , cmentarze i inne , przedsiębiorca nie jest zobowiązany do posiadania 

pojemników do gromadzenia odpadów a do transportu odpadów mogą być użyte również ciągniki 

z przyczepami, 

17) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

18) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

19) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

20) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.

PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE 

ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE 

MIASTA I GMINY KONIECPOL POWINIEN SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMAGANIA:  

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr XXXIII/233/09 

Rady Miejskiej w Koniecpolu 

z dnia 30 grudnia 2009 r.

1) Posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe o konstrukcji lub zabudowie przystosowanej do opróżniania 

zbiorników bezodpływowych , w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska, 

2) Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, 

3) Pojazdy powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne 

i świadectwa dopuszczania do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

4) Pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwę , telefon kontaktowy), 

5) Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorców pojazdów musi zapewnić ciągłość usług opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

6) Pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc w przypadkach ich zanieczyszczenia 

podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

7) Posiadać teren do parkowania lub garażowania pojazdów lub bazę transportową zapewniającą codzienne 

parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy . Teren do parkowania i garażowania pojazdów 

powinien być ogrodzony o szczelnej nawierzchni, z odprowadzeniem wód deszczowych zgodnie z obowiązującymi

przepisami i nie powodującym zanieczyszczenia gruntu i wody , zlokalizowany w odległości nie powodującej 

uciążliwości dla otoczenia, 

8) Posiadać odpowiedni punkt zapewniający możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich 

w należytym stanie sanitarno-higienicznym lub w przypadku braku możliwości mycia i dezynfekcji pojazdów na 

terenie bazy transportowej lub na terenie przeznaczonym do parkowania lub garażowania pojazdów 

przedsiębiorca jest zobowiązany do posiadania umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia lub 

dezynfekcji pojazdów, 

9) Przedsiębiorca jest zobowiązany do comiesięcznego przekazywania do UMiG Koniecpol wykazu właścicieli 

nieruchomości , z którym w poprzednim miesiącu zawarł umowy oraz wykaz właścicieli z którymi umowy uległy 

rozwiązaniu lub wygasły, 

10) Przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do UMiG Koniecpol w terminie do końca 

pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy , informacji dotyczącej prowadzonej działalności , zgodnie 

z art. (a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

11) Posiadać umowy z zarządzającymi instalacjami odzysku bądź unieszkodliwiania na przyjęcie odbieranych 

rodzajów odpadów, 

12) Prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, 

13) Przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości 

i dowodów świadczenia usług , przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: 

- imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości

- adres nieruchomości

- rodzaj (kod) odbierania odpadów

- częstotliwość

14) Przedsiębiorca jest zobowiązany do wyposażenia swoich pracowników w odzież ochronną oznaczoną logo firmy.
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