
Uchwała Nr 483/XLIV/10  

Rady Miasta Żory  

z dnia 11 lutego 2010 r.  

 

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

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 

jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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) RADA MIASTA u c h w a l a : 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1. posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego,  

2. posiadać aktualną decyzję na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów,  

3. dysponować następującymi środkami służącymi do wykonywania działalności:  

4. wskazać miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 

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

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego,  

2. dysponować następującymi środkami służącymi do wykonywania działalności: 

3. wskazać i udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

§ 3. We wniosku, o którym mowa w art. 8 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.), przedsiębiorca powinien wykazać, że 

spełnia wymagania niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 5. Uchwała podlega rozplakatowaniu na dostępnych tablicach informacyjnych oraz umieszczeniu w formie 

elektronicznej na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Żory.  

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

Śląskiego.  

1) w zakresie wyposażenia technicznego: 

a) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu 

odpadów stałych, o masie całkowitej do 3,5 t (dotyczy obszaru ścisłego centrum miasta), na pozostałym 

obszarze do 20 t, 

b) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, o masie całkowitej 

do 3,5 t (dotyczy obszaru ścisłego centrum miasta), na pozostałym obszarze do 20 t, 

c) posiadać środki transportu umożliwiających odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów powstających w gospodarstwach domowych, 

d) środki transportu muszą spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki 

techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych, 

e) ilość środków transportu musi gwarantować ciągłość świadczenia usług, środki transportu muszą być 

oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi, 

f) do zbierania odpadów komunalnych stosować urządzenia określone w „Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Żory”, 

2) w zakresie standardu bazy: 

a) zapewnić warunki do obsługi klienta, prowadzenia ewidencji umów, sporządzania i przekazywania danych 

zgodnie z przepisami oraz przechowywania archiwalnych dokumentów przez okres jednego roku, 

1) uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, „Planu Gospodarki odpadami dla miasta Żory”

oraz „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory”, przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości obowiązany jest do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez: 

a) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych do 

instalacji znajdującej się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz która stosuje najlepszą dostępną 

technikę lub technologię, 

b) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów do instalacji znajdujących się najbliżej 

obszaru prowadzenia działalności oraz która stosuje najlepszą dostępną technikę lub technologię, 

c) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych do 

instalacji znajdujących się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz która stosuje najlepszą dostępną 

technikę lub technologię, 

d) przekazywanie do składowania lub przekształcenia termicznego odpadów stałych do instalacji znajdujących 

się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz która stosuje najlepszą dostępną technikę lub technologię, 

2) udokumentowanie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania, którego instalacja znajduje się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz 

który stosuje najlepszą dostępną technikę lub technologię, zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz Wojewódzkim Planem 

Gospodarki Odpadami. 

1) w zakresie wyposażenia technicznego: 

a) posiadać pojazdy asenizacyjne, zapewniające możliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych bez 

względu na trudności związane z dojazdem do zbiornika, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno porządkowymi

wymaganiami 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) pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne 

pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych, 

c) pojazdy muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,

2) w zakresie standardu bazy: 

a) zapewnić warunki do obsługi klienta, prowadzenia ewidencji umów, sporządzania i przekazywania danych 

zgodnie z przepisami oraz przechowywania archiwalnych dokumentów przez okres jednego roku, 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

mgr Piotr Kosztyła 
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3. dysponować następującymi środkami służącymi do wykonywania działalności:  

4. wskazać miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych: 

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

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego 

Rejestru Sądowego,  

2. dysponować następującymi środkami służącymi do wykonywania działalności: 

3. wskazać i udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.  

§ 3. We wniosku, o którym mowa w art. 8 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.), przedsiębiorca powinien wykazać, że 

spełnia wymagania niniejszej uchwały.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 5. Uchwała podlega rozplakatowaniu na dostępnych tablicach informacyjnych oraz umieszczeniu w formie 

elektronicznej na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej miasta Żory.  

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

Śląskiego.  

1) w zakresie wyposażenia technicznego: 

a) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu 

odpadów stałych, o masie całkowitej do 3,5 t (dotyczy obszaru ścisłego centrum miasta), na pozostałym 

obszarze do 20 t, 

b) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, o masie całkowitej 

do 3,5 t (dotyczy obszaru ścisłego centrum miasta), na pozostałym obszarze do 20 t, 

c) posiadać środki transportu umożliwiających odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów powstających w gospodarstwach domowych, 

d) środki transportu muszą spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki 

techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych, 

e) ilość środków transportu musi gwarantować ciągłość świadczenia usług, środki transportu muszą być 

oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi, 

f) do zbierania odpadów komunalnych stosować urządzenia określone w „Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Żory”, 

2) w zakresie standardu bazy: 

a) zapewnić warunki do obsługi klienta, prowadzenia ewidencji umów, sporządzania i przekazywania danych 

zgodnie z przepisami oraz przechowywania archiwalnych dokumentów przez okres jednego roku, 

1) uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, „Planu Gospodarki odpadami dla miasta Żory”

oraz „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żory”, przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości obowiązany jest do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez: 

a) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych do 

instalacji znajdującej się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz która stosuje najlepszą dostępną 

technikę lub technologię, 

b) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów do instalacji znajdujących się najbliżej 

obszaru prowadzenia działalności oraz która stosuje najlepszą dostępną technikę lub technologię, 

c) przekazywanie zebranych selektywnie odpadów niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych do 

instalacji znajdujących się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz która stosuje najlepszą dostępną 

technikę lub technologię, 

d) przekazywanie do składowania lub przekształcenia termicznego odpadów stałych do instalacji znajdujących 

się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz która stosuje najlepszą dostępną technikę lub technologię, 

2) udokumentowanie gotowości przyjęcia odpadów przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania, którego instalacja znajduje się najbliżej obszaru prowadzenia działalności oraz 

który stosuje najlepszą dostępną technikę lub technologię, zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) oraz Wojewódzkim Planem 

Gospodarki Odpadami. 

1) w zakresie wyposażenia technicznego: 

a) posiadać pojazdy asenizacyjne, zapewniające możliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych bez 

względu na trudności związane z dojazdem do zbiornika, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno porządkowymi

wymaganiami 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) pojazdy muszą spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne 

pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych, 

c) pojazdy muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi,

2) w zakresie standardu bazy: 

a) zapewnić warunki do obsługi klienta, prowadzenia ewidencji umów, sporządzania i przekazywania danych 

zgodnie z przepisami oraz przechowywania archiwalnych dokumentów przez okres jednego roku, 

Przewodniczący Rady Miasta 

 

mgr Piotr Kosztyła 
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