
UCHWAŁA NR LX/304/2010  

RADY MIEJSKIEJ W SZCZYRKU  

z dnia 23 lutego 2010 r.  

 

w sprawie: wymagań jakie powienien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o wydanie 
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz opróżniania zbiorników na nieczystości ciekłe i transport. 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku 

i czystości w gminach (Dz. U. 2005, Nr 236, poz. 2008, z późn. zmianami). 

Rada Miejska w Szczyrku  

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Szczyrk: 

§ 2. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

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

Województwa Śląskiego.  

1) Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały pozwalający objąć wszystkich 

mieszkańców oraz zapewniający szczelność przed pyleniem i zabezpieczający przed 

rozwiewaniem odpadów, oznaczony nazwą i adresem przedsiębiorcy, a w szczególności: 

a) samochody specjalistyczne do mechanicznego załadunku pojemników o poj. 110l,120l, 
1100l. 

b) samochody terenowe umożliwiające odbieranie odpadów od właścicieli osiedli 

usytuowanych na terenach górskich. 

2) Udokumentować gotowość do odbioru wszystkich rodzajów odpadów komunalnych w tym, 
powstających w gospodarstwach domowych odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, 
odpadów z remontów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
biodegradowalnych. 

3) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.

4) Posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie 

w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli 

nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym. 

5) Posiadać możliwość systematycznego mycia i odkażania pojemników oraz innych urządzeń 
w sposób zgodny z wymogami ochrony środowiska i przy pomocy odpowiednich środków 
odkażających. 

6) Posiadać bazę techniczną na terenie miasta lub gminy sąsiadującej z miastem umożliwiającą 
prowadzenie działalności objętej zezwoleniem oraz utrzymanie sprzętu w należytym stanie 

higieniczno-sanitarnym. 

7) Posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia 
lub unieszkodliwienia przez instalację, urządzenia i obiekty wymienione w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami. 

1) Posiadać homologowany pojazd asenizacyjny spełniający wymogi Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 
(Dz.U.02.193.1617). 

2) Posiadać możliwość systematycznego mycia i odkażania pojazdów w sposób zgodny 
z wymogami ochrony środowiska. 

3) Udokumentować gotowość do odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Szczyrku  

 

Antoni Byrdy 
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