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Uchwała NR XXXIII/997/2010
Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 25 marca 2010 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych 

Na podstawie 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. zmianami. 

Rada Miejska w Gliwicach 

uchwala: 

§ 1. 

1. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
na terenie miasta Gliwice: 

- Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania specjalistycznego sprzętu niezbędnego do 
prowadzenia działalności, spełniającego wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami. 
Sprzęt ten powinien być poddawany zabiegom sanitarno-porządkowym. 

- Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia 
działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony 
środowiska. 

- Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości, z którym podpisał umowę na 
odbiór odpadów komunalnych pojemniki, kontenery lub worki z tworzywa sztucznego na odpady 
(powinny być one czytelnie oznakowane w sposób trwały i widoczny nazwą firmy oraz telefonem 
kontaktowym) w ilości zapewniającej odbiór odpadów komunalnych z częstotliwością wynikającą 
z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice. 

- Przedsiębiorca powinien posiadać sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające 
przekazywanie prezydentowi miasta drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami. 

- Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość przyjęcia odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Miasta Gliwice przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

2. Określa się, miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnie z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy 
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach i Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami. 

§ 2. 

1. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Miasta Gliwice: 

- Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania specjalistycznego sprzętu niezbędnego do 
prowadzenia działalności, spełniającego wymagania techniczne określone odrębnymi przepisami. 
Sprzęt ten powinien być poddawany zabiegom sanitarno-porządkowym. 

- Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem technicznym wykorzystywanym do prowadzenia 
działalności, spełniającym wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i ochrony 
środowiska. 

- Przedsiębiorca powinien posiadać sprzęt komputerowy i oprogramowanie umożliwiające 
przekazywanie prezydentowi miasta drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami. 
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- Przedsiębiorca powinien udokumentować gotowość przyjęcia odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Miasta Gliwice przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 

§ 3. 

1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 

2. Traci moc Zarządzenie Prezydenta Miasta nr PM-5014/06 z dnia 22 września 2006 r. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniki Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gliwicach 

Marek Pszonak


