
UCHWAŁA NR XLVI/526/10  

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z 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 § 1 - § 4 rozporządzenia 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 Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający s ię  o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

w łaścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczyna: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

§ 2. Wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający s ię  o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§ 4. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Pszczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

gminy Pszczyna. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pojazdów: 

a) przedsiębiorca powinien dysponować lub posiadać pojazdy do odbierania: 

- niesegregowanych odpadów komunalnych, samochód specjalistyczny typu

śmieciarka lub pojazd z dźwignikiem hakowym (bramowym), 

- odpadów segregowanych przez właścicieli nieruchomości, samochód typu: pojazd

z dźw i g n i k i em   ha kowym ,   p o j a z d   z   dźwignik iem bramowym, samochód

specjalistyczny typu śmieciarka, pojazd wyposażony w żuraw przenośny lub pojazd

skrzyniowy, 

- o d p a d ów   z   t e r e n ów   t r u d n o   d o s tęp n y c h  m i n i m u m  j e d ną   śmieciarką

małogabarytową; 

b) pojazdy powinny być  dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny

spełniać  standardy techniczne określone w przepisach szczególnych, w tym

samochody nowo zakupione powinny spełniać  standardy opisane w normie PN-

EN1501-1  „pojazdy do usuwania  odpadów z  pojemników  i  związane z nimi

m e c h a n i z m y  z ała d ow c z e .  W yma g a n i a   o g ó l n e   i   w yma g a n i a   d o t y c zące

bezpieczeństwa”, 

c) w przypadku przedsiębiorców, których działalnoś ć  polega wyłącznie na utrzymaniu

czystości placów i dróg, opróżnianiu koszy ulicznych oraz konserwacji terenów

zielonych odstępuje się od wymogów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b), 

d) pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą

identyfikację  przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu

i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

2) pojemników: 

a) pojemniki posiadane przez przedsiębiorcę powinny spełniać następujące wymagania: 

- zapewniać  gwarancję  bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla

osób zbierających  odpady  o raz  pow inny  być  dopasowane  do  u rządzeń

załadowczych pojazdów, 

- spełniać  wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać  deklarację

zgodności wystawioną przez producenta, 

b) pojemniki powinny być  oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający

łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy i numeru

telefonu przedsiębiorcy; 

3) bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca powinien posiadać  bazę  transportową,  na  teren ie  której  będą

garażowane środki transportu i przechowywane pojemniki, 

b) baza transportowa winna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do

parkowania pojazdów i z wyznaczonymi miejscami do magazynowania pojemników

i kontenerów, powinna być  zabezpieczona przed dostępem osób postronnych oraz

spełniać wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych: 

a) mycie pojazdów do odbierania odpadów komunalnych z zewnątrz i wewnątrz oraz ich

odkażanie nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) odbieranie odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia

i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) odbieranie odpadów w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia,

a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej, 

d) mycie i odkażanie pojemników nie rzadziej niż  raz w roku oraz dodatkowo na

indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości, 

e) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością

dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż: 

- raz na dwa tygodnie dla budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej

i zabudowie wielopiętrowej, 

- raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej;

 

 

f) transportowanie pojazdami samochodowymi stałych odpadów komunalnych

niesegregowanych w nadwoziu zamkniętym lub w zamkniętych pojemnikach; inne

r odza je  odpadów komuna lnych  muszą  być  przewożone  pod  nak r y c i em

zabezpieczającym ich rozsypywanie w postaci siatek lub plandek - obowiązek ten nie

dotyczy odpadów wielkogabarytowych, 

2) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem organizacyjnym i technicznym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług

odbierania odpadów komunalnych, 

b) wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków),

c) prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej co najmniej: 

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,

- imię i nazwisko, nazwę firmy - w łaściciela nieruchomości,

- rodzaj usuwanych odpadów komunalnych - według kodów zgodnych z klasyfikacją

określoną  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie katalogu odpadów i nieczystości ciekłych (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), 

- rodzaj pojemnika i częstotliwość odbioru;

d) udostępnianie ewidencj i  umów pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie,

posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny, 

e) wyposażenie pracowników w odzież  ochronną  z widocznym logo f irmy oraz

w identyfikatory. 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym: 

a) przekazywanie niesegregowanych odpadów komunalnych, które nie zostały poddane

odzyskowi, na istniejące na terenie województwa śląskiego składowiska odpadów, 

b) przekazywanie odpadów roślinnych, odpadów z selektywnej zbiórki odpadów oraz

odpadów z remontów do istniejących na terenie województwa śląskiego zakładów

zagospodarowania odpadów lub do innych instalacji, 

c) ograniczanie masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1) pojazdów - pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający

łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu

i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

2) bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca powinien posiadać  bazę  transportową,  na  teren ie  której  będą

garażowane środki transportu, 

b) baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do

parkowania pojazdów, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, spełniający

wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych: 

a) mycie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych po zakończeniu pracy i odkażanie części spustowej po dokonaniu opróżnienia

zbiornika, 

b) prowadzenie działalnośc i   op różniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagroże n i a  d l a  życia i zdrowia

mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) świadczenie usług w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze

zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym

zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych; 

2) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem organizacyjnym i technicznym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,

c) wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty

wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny, 

d) prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej co najmniej:

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,

- imię i nazwisko, nazwę firmy - w łaściciela nieruchomości,

- pojemność zbiornika bezodpływowego,

- częstotliwość opróżniania;

e) udostępnianie ewidencj i  umów pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie,

posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny, 

f) wyposażenie pracowników w odzież  ochronną  z widocznym logo f i rmy oraz

w identyfikatory. 

1) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych na stacje zlewne

wskazane we wniosku lub do innych stacji zlewnych położonych najbliżej w stosunku do

obsługiwanego obszaru. 

PRZEWODNICZĄCA RADY  

 

Edyta Głombek 
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RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z 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 § 1 - § 4 rozporządzenia 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 Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający s ię  o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

w łaścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczyna: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

§ 2. Wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający s ię  o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§ 4. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Pszczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

gminy Pszczyna. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pojazdów: 

a) przedsiębiorca powinien dysponować lub posiadać pojazdy do odbierania: 

- niesegregowanych odpadów komunalnych, samochód specjalistyczny typu

śmieciarka lub pojazd z dźwignikiem hakowym (bramowym), 

- odpadów segregowanych przez właścicieli nieruchomości, samochód typu: pojazd

z dźw i g n i k i em   ha kowym ,   p o j a z d   z   dźwignik iem bramowym, samochód

specjalistyczny typu śmieciarka, pojazd wyposażony w żuraw przenośny lub pojazd

skrzyniowy, 

- o d p a d ów   z   t e r e n ów   t r u d n o   d o s tęp n y c h  m i n i m u m  j e d ną   śmieciarką

małogabarytową; 

b) pojazdy powinny być  dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny

spełniać  standardy techniczne określone w przepisach szczególnych, w tym

samochody nowo zakupione powinny spełniać  standardy opisane w normie PN-

EN1501-1  „pojazdy do usuwania  odpadów z  pojemników  i  związane z nimi

m e c h a n i z m y  z ała d ow c z e .  W yma g a n i a   o g ó l n e   i   w yma g a n i a   d o t y c zące

bezpieczeństwa”, 

c) w przypadku przedsiębiorców, których działalnoś ć  polega wyłącznie na utrzymaniu

czystości placów i dróg, opróżnianiu koszy ulicznych oraz konserwacji terenów

zielonych odstępuje się od wymogów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b), 

d) pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą

identyfikację  przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu

i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

2) pojemników: 

a) pojemniki posiadane przez przedsiębiorcę powinny spełniać następujące wymagania: 

- zapewniać  gwarancję  bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla

osób zbierających  odpady  o raz  pow inny  być  dopasowane  do  u rządzeń

załadowczych pojazdów, 

- spełniać  wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać  deklarację

zgodności wystawioną przez producenta, 

b) pojemniki powinny być  oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający

łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy i numeru

telefonu przedsiębiorcy; 

3) bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca powinien posiadać  bazę  transportową,  na  teren ie  której  będą

garażowane środki transportu i przechowywane pojemniki, 

b) baza transportowa winna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do

parkowania pojazdów i z wyznaczonymi miejscami do magazynowania pojemników

i kontenerów, powinna być  zabezpieczona przed dostępem osób postronnych oraz

spełniać wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych: 

a) mycie pojazdów do odbierania odpadów komunalnych z zewnątrz i wewnątrz oraz ich

odkażanie nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) odbieranie odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia

i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) odbieranie odpadów w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia,

a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej, 

d) mycie i odkażanie pojemników nie rzadziej niż  raz w roku oraz dodatkowo na

indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości, 

e) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością

dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż: 

- raz na dwa tygodnie dla budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej

i zabudowie wielopiętrowej, 

- raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej;

 

 

f) transportowanie pojazdami samochodowymi stałych odpadów komunalnych

niesegregowanych w nadwoziu zamkniętym lub w zamkniętych pojemnikach; inne

r odza je  odpadów komuna lnych  muszą  być  przewożone  pod  nak r y c i em

zabezpieczającym ich rozsypywanie w postaci siatek lub plandek - obowiązek ten nie

dotyczy odpadów wielkogabarytowych, 

2) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem organizacyjnym i technicznym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług

odbierania odpadów komunalnych, 

b) wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków),

c) prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej co najmniej: 

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,

- imię i nazwisko, nazwę firmy - w łaściciela nieruchomości,

- rodzaj usuwanych odpadów komunalnych - według kodów zgodnych z klasyfikacją

określoną  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie katalogu odpadów i nieczystości ciekłych (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), 

- rodzaj pojemnika i częstotliwość odbioru;

d) udostępnianie ewidencj i  umów pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie,

posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny, 

e) wyposażenie pracowników w odzież  ochronną  z widocznym logo f irmy oraz

w identyfikatory. 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym: 

a) przekazywanie niesegregowanych odpadów komunalnych, które nie zostały poddane

odzyskowi, na istniejące na terenie województwa śląskiego składowiska odpadów, 

b) przekazywanie odpadów roślinnych, odpadów z selektywnej zbiórki odpadów oraz

odpadów z remontów do istniejących na terenie województwa śląskiego zakładów

zagospodarowania odpadów lub do innych instalacji, 

c) ograniczanie masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1) pojazdów - pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający

łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu

i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

2) bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca powinien posiadać  bazę  transportową,  na  teren ie  której  będą

garażowane środki transportu, 

b) baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do

parkowania pojazdów, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, spełniający

wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych: 

a) mycie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych po zakończeniu pracy i odkażanie części spustowej po dokonaniu opróżnienia

zbiornika, 

b) prowadzenie działalnośc i   op różniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagroże n i a  d l a  życia i zdrowia

mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) świadczenie usług w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze

zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym

zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych; 

2) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem organizacyjnym i technicznym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,

c) wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty

wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny, 

d) prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej co najmniej:

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,

- imię i nazwisko, nazwę firmy - w łaściciela nieruchomości,

- pojemność zbiornika bezodpływowego,

- częstotliwość opróżniania;

e) udostępnianie ewidencj i  umów pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie,

posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny, 

f) wyposażenie pracowników w odzież  ochronną  z widocznym logo f i rmy oraz

w identyfikatory. 

1) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych na stacje zlewne

wskazane we wniosku lub do innych stacji zlewnych położonych najbliżej w stosunku do

obsługiwanego obszaru. 

PRZEWODNICZĄCA RADY  

 

Edyta Głombek 
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UCHWAŁA NR XLVI/526/10  

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z 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 § 1 - § 4 rozporządzenia 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 Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający s ię  o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

w łaścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczyna: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

§ 2. Wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający s ię  o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§ 4. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Pszczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

gminy Pszczyna. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pojazdów: 

a) przedsiębiorca powinien dysponować lub posiadać pojazdy do odbierania: 

- niesegregowanych odpadów komunalnych, samochód specjalistyczny typu

śmieciarka lub pojazd z dźwignikiem hakowym (bramowym), 

- odpadów segregowanych przez właścicieli nieruchomości, samochód typu: pojazd

z dźw i g n i k i em   ha kowym ,   p o j a z d   z   dźwignik iem bramowym, samochód

specjalistyczny typu śmieciarka, pojazd wyposażony w żuraw przenośny lub pojazd

skrzyniowy, 

- o d p a d ów   z   t e r e n ów   t r u d n o   d o s tęp n y c h  m i n i m u m  j e d ną   śmieciarką

małogabarytową; 

b) pojazdy powinny być  dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny

spełniać  standardy techniczne określone w przepisach szczególnych, w tym

samochody nowo zakupione powinny spełniać  standardy opisane w normie PN-

EN1501-1  „pojazdy do usuwania  odpadów z  pojemników  i  związane z nimi

m e c h a n i z m y  z ała d ow c z e .  W yma g a n i a   o g ó l n e   i   w yma g a n i a   d o t y c zące

bezpieczeństwa”, 

c) w przypadku przedsiębiorców, których działalnoś ć  polega wyłącznie na utrzymaniu

czystości placów i dróg, opróżnianiu koszy ulicznych oraz konserwacji terenów

zielonych odstępuje się od wymogów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b), 

d) pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą

identyfikację  przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu

i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

2) pojemników: 

a) pojemniki posiadane przez przedsiębiorcę powinny spełniać następujące wymagania: 

- zapewniać  gwarancję  bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla

osób zbierających  odpady  o raz  pow inny  być  dopasowane  do  u rządzeń

załadowczych pojazdów, 

- spełniać  wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać  deklarację

zgodności wystawioną przez producenta, 

b) pojemniki powinny być  oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający

łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy i numeru

telefonu przedsiębiorcy; 

3) bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca powinien posiadać  bazę  transportową,  na  teren ie  której  będą

garażowane środki transportu i przechowywane pojemniki, 

b) baza transportowa winna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do

parkowania pojazdów i z wyznaczonymi miejscami do magazynowania pojemników

i kontenerów, powinna być  zabezpieczona przed dostępem osób postronnych oraz

spełniać wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych: 

a) mycie pojazdów do odbierania odpadów komunalnych z zewnątrz i wewnątrz oraz ich

odkażanie nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) odbieranie odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia

i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) odbieranie odpadów w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia,

a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej, 

d) mycie i odkażanie pojemników nie rzadziej niż  raz w roku oraz dodatkowo na

indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości, 

e) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością

dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż: 

- raz na dwa tygodnie dla budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej

i zabudowie wielopiętrowej, 

- raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej;

 

 

f) transportowanie pojazdami samochodowymi stałych odpadów komunalnych

niesegregowanych w nadwoziu zamkniętym lub w zamkniętych pojemnikach; inne

r odza je  odpadów komuna lnych  muszą  być  przewożone  pod  nak r y c i em

zabezpieczającym ich rozsypywanie w postaci siatek lub plandek - obowiązek ten nie

dotyczy odpadów wielkogabarytowych, 

2) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem organizacyjnym i technicznym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług

odbierania odpadów komunalnych, 

b) wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków),

c) prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej co najmniej: 

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,

- imię i nazwisko, nazwę firmy - w łaściciela nieruchomości,

- rodzaj usuwanych odpadów komunalnych - według kodów zgodnych z klasyfikacją

określoną  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie katalogu odpadów i nieczystości ciekłych (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), 

- rodzaj pojemnika i częstotliwość odbioru;

d) udostępnianie ewidencj i  umów pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie,

posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny, 

e) wyposażenie pracowników w odzież  ochronną  z widocznym logo f irmy oraz

w identyfikatory. 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym: 

a) przekazywanie niesegregowanych odpadów komunalnych, które nie zostały poddane

odzyskowi, na istniejące na terenie województwa śląskiego składowiska odpadów, 

b) przekazywanie odpadów roślinnych, odpadów z selektywnej zbiórki odpadów oraz

odpadów z remontów do istniejących na terenie województwa śląskiego zakładów

zagospodarowania odpadów lub do innych instalacji, 

c) ograniczanie masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1) pojazdów - pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający

łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu

i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

2) bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca powinien posiadać  bazę  transportową,  na  teren ie  której  będą

garażowane środki transportu, 

b) baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do

parkowania pojazdów, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, spełniający

wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych: 

a) mycie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych po zakończeniu pracy i odkażanie części spustowej po dokonaniu opróżnienia

zbiornika, 

b) prowadzenie działalnośc i   op różniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagroże n i a  d l a  życia i zdrowia

mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) świadczenie usług w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze

zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym

zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych; 

2) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem organizacyjnym i technicznym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,

c) wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty

wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny, 

d) prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej co najmniej:

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,

- imię i nazwisko, nazwę firmy - w łaściciela nieruchomości,

- pojemność zbiornika bezodpływowego,

- częstotliwość opróżniania;

e) udostępnianie ewidencj i  umów pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie,

posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny, 

f) wyposażenie pracowników w odzież  ochronną  z widocznym logo f i rmy oraz

w identyfikatory. 

1) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych na stacje zlewne

wskazane we wniosku lub do innych stacji zlewnych położonych najbliżej w stosunku do

obsługiwanego obszaru. 

PRZEWODNICZĄCA RADY  

 

Edyta Głombek 
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UCHWAŁA NR XLVI/526/10  

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z 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 § 1 - § 4 rozporządzenia 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 Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający s ię  o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

w łaścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczyna: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

§ 2. Wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający s ię  o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§ 4. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Pszczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

gminy Pszczyna. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pojazdów: 

a) przedsiębiorca powinien dysponować lub posiadać pojazdy do odbierania: 

- niesegregowanych odpadów komunalnych, samochód specjalistyczny typu

śmieciarka lub pojazd z dźwignikiem hakowym (bramowym), 

- odpadów segregowanych przez właścicieli nieruchomości, samochód typu: pojazd

z dźw i g n i k i em   ha kowym ,   p o j a z d   z   dźwignik iem bramowym, samochód

specjalistyczny typu śmieciarka, pojazd wyposażony w żuraw przenośny lub pojazd

skrzyniowy, 

- o d p a d ów   z   t e r e n ów   t r u d n o   d o s tęp n y c h  m i n i m u m  j e d ną   śmieciarką

małogabarytową; 

b) pojazdy powinny być  dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny

spełniać  standardy techniczne określone w przepisach szczególnych, w tym

samochody nowo zakupione powinny spełniać  standardy opisane w normie PN-

EN1501-1  „pojazdy do usuwania  odpadów z  pojemników  i  związane z nimi

m e c h a n i z m y  z ała d ow c z e .  W yma g a n i a   o g ó l n e   i   w yma g a n i a   d o t y c zące

bezpieczeństwa”, 

c) w przypadku przedsiębiorców, których działalnoś ć  polega wyłącznie na utrzymaniu

czystości placów i dróg, opróżnianiu koszy ulicznych oraz konserwacji terenów

zielonych odstępuje się od wymogów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b), 

d) pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą

identyfikację  przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu

i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

2) pojemników: 

a) pojemniki posiadane przez przedsiębiorcę powinny spełniać następujące wymagania: 

- zapewniać  gwarancję  bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla

osób zbierających  odpady  o raz  pow inny  być  dopasowane  do  u rządzeń

załadowczych pojazdów, 

- spełniać  wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać  deklarację

zgodności wystawioną przez producenta, 

b) pojemniki powinny być  oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający

łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy i numeru

telefonu przedsiębiorcy; 

3) bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca powinien posiadać  bazę  transportową,  na  teren ie  której  będą

garażowane środki transportu i przechowywane pojemniki, 

b) baza transportowa winna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do

parkowania pojazdów i z wyznaczonymi miejscami do magazynowania pojemników

i kontenerów, powinna być  zabezpieczona przed dostępem osób postronnych oraz

spełniać wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych: 

a) mycie pojazdów do odbierania odpadów komunalnych z zewnątrz i wewnątrz oraz ich

odkażanie nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) odbieranie odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia

i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) odbieranie odpadów w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia,

a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej, 

d) mycie i odkażanie pojemników nie rzadziej niż  raz w roku oraz dodatkowo na

indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości, 

e) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością

dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż: 

- raz na dwa tygodnie dla budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej

i zabudowie wielopiętrowej, 

- raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej;

 

 

f) transportowanie pojazdami samochodowymi stałych odpadów komunalnych

niesegregowanych w nadwoziu zamkniętym lub w zamkniętych pojemnikach; inne

r odza je  odpadów komuna lnych  muszą  być  przewożone  pod  nak r y c i em

zabezpieczającym ich rozsypywanie w postaci siatek lub plandek - obowiązek ten nie

dotyczy odpadów wielkogabarytowych, 

2) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem organizacyjnym i technicznym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług

odbierania odpadów komunalnych, 

b) wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków),

c) prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej co najmniej: 

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,

- imię i nazwisko, nazwę firmy - w łaściciela nieruchomości,

- rodzaj usuwanych odpadów komunalnych - według kodów zgodnych z klasyfikacją

określoną  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie katalogu odpadów i nieczystości ciekłych (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), 

- rodzaj pojemnika i częstotliwość odbioru;

d) udostępnianie ewidencj i  umów pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie,

posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny, 

e) wyposażenie pracowników w odzież  ochronną  z widocznym logo f irmy oraz

w identyfikatory. 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym: 

a) przekazywanie niesegregowanych odpadów komunalnych, które nie zostały poddane

odzyskowi, na istniejące na terenie województwa śląskiego składowiska odpadów, 

b) przekazywanie odpadów roślinnych, odpadów z selektywnej zbiórki odpadów oraz

odpadów z remontów do istniejących na terenie województwa śląskiego zakładów

zagospodarowania odpadów lub do innych instalacji, 

c) ograniczanie masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1) pojazdów - pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający

łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu

i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

2) bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca powinien posiadać  bazę  transportową,  na  teren ie  której  będą

garażowane środki transportu, 

b) baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do

parkowania pojazdów, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, spełniający

wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych: 

a) mycie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych po zakończeniu pracy i odkażanie części spustowej po dokonaniu opróżnienia

zbiornika, 

b) prowadzenie działalnośc i   op różniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagroże n i a  d l a  życia i zdrowia

mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) świadczenie usług w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze

zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym

zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych; 

2) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem organizacyjnym i technicznym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,

c) wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty

wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny, 

d) prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej co najmniej:

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,

- imię i nazwisko, nazwę firmy - w łaściciela nieruchomości,

- pojemność zbiornika bezodpływowego,

- częstotliwość opróżniania;

e) udostępnianie ewidencj i  umów pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie,

posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny, 

f) wyposażenie pracowników w odzież  ochronną  z widocznym logo f i rmy oraz

w identyfikatory. 

1) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych na stacje zlewne

wskazane we wniosku lub do innych stacji zlewnych położonych najbliżej w stosunku do

obsługiwanego obszaru. 

PRZEWODNICZĄCA RADY  

 

Edyta Głombek 
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UCHWAŁA NR XLVI/526/10  

RADY MIEJSKIEJ W PSZCZYNIE  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z 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 § 1 - § 4 rozporządzenia 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 Miejska w Pszczynie uchwala, co następuje: 

§ 1. Wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający s ię  o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

w łaścicieli nieruchomości na terenie gminy Pszczyna: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

§ 2. Wymagania, jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający s ię  o uzyskanie

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pszczyna: 

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pszczyny.  

§ 4. 1. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego,

na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Miejskim w Pszczynie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej

gminy Pszczyna. 

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania jej w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego.  

1) pojazdów: 

a) przedsiębiorca powinien dysponować lub posiadać pojazdy do odbierania: 

- niesegregowanych odpadów komunalnych, samochód specjalistyczny typu

śmieciarka lub pojazd z dźwignikiem hakowym (bramowym), 

- odpadów segregowanych przez właścicieli nieruchomości, samochód typu: pojazd

z dźw i g n i k i em   ha kowym ,   p o j a z d   z   dźwignik iem bramowym, samochód

specjalistyczny typu śmieciarka, pojazd wyposażony w żuraw przenośny lub pojazd

skrzyniowy, 

- o d p a d ów   z   t e r e n ów   t r u d n o   d o s tęp n y c h  m i n i m u m  j e d ną   śmieciarką

małogabarytową; 

b) pojazdy powinny być  dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny

spełniać  standardy techniczne określone w przepisach szczególnych, w tym

samochody nowo zakupione powinny spełniać  standardy opisane w normie PN-

EN1501-1  „pojazdy do usuwania  odpadów z  pojemników  i  związane z nimi

m e c h a n i z m y  z ała d ow c z e .  W yma g a n i a   o g ó l n e   i   w yma g a n i a   d o t y c zące

bezpieczeństwa”, 

c) w przypadku przedsiębiorców, których działalnoś ć  polega wyłącznie na utrzymaniu

czystości placów i dróg, opróżnianiu koszy ulicznych oraz konserwacji terenów

zielonych odstępuje się od wymogów określonych w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a) i lit. b), 

d) pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą

identyfikację  przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu

i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

2) pojemników: 

a) pojemniki posiadane przez przedsiębiorcę powinny spełniać następujące wymagania: 

- zapewniać  gwarancję  bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla

osób zbierających  odpady  o raz  pow inny  być  dopasowane  do  u rządzeń

załadowczych pojazdów, 

- spełniać  wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać  deklarację

zgodności wystawioną przez producenta, 

b) pojemniki powinny być  oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający

łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy i numeru

telefonu przedsiębiorcy; 

3) bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca powinien posiadać  bazę  transportową,  na  teren ie  której  będą

garażowane środki transportu i przechowywane pojemniki, 

b) baza transportowa winna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do

parkowania pojazdów i z wyznaczonymi miejscami do magazynowania pojemników

i kontenerów, powinna być  zabezpieczona przed dostępem osób postronnych oraz

spełniać wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -

Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych: 

a) mycie pojazdów do odbierania odpadów komunalnych z zewnątrz i wewnątrz oraz ich

odkażanie nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) odbieranie odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia

i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) odbieranie odpadów w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia,

a także nie powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej, 

d) mycie i odkażanie pojemników nie rzadziej niż  raz w roku oraz dodatkowo na

indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości, 

e) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością

dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów, jednak nie rzadziej niż: 

- raz na dwa tygodnie dla budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej

i zabudowie wielopiętrowej, 

- raz w miesiącu dla zabudowy jednorodzinnej;

 

 

f) transportowanie pojazdami samochodowymi stałych odpadów komunalnych

niesegregowanych w nadwoziu zamkniętym lub w zamkniętych pojemnikach; inne

r odza je  odpadów komuna lnych  muszą  być  przewożone  pod  nak r y c i em

zabezpieczającym ich rozsypywanie w postaci siatek lub plandek - obowiązek ten nie

dotyczy odpadów wielkogabarytowych, 

2) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem organizacyjnym i technicznym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług

odbierania odpadów komunalnych, 

b) wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków),

c) prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej co najmniej: 

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,

- imię i nazwisko, nazwę firmy - w łaściciela nieruchomości,

- rodzaj usuwanych odpadów komunalnych - według kodów zgodnych z klasyfikacją

określoną  w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r.

w sprawie katalogu odpadów i nieczystości ciekłych (Dz.U. Nr 112, poz. 1206), 

- rodzaj pojemnika i częstotliwość odbioru;

d) udostępnianie ewidencj i  umów pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie,

posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny, 

e) wyposażenie pracowników w odzież  ochronną  z widocznym logo f irmy oraz

w identyfikatory. 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym: 

a) przekazywanie niesegregowanych odpadów komunalnych, które nie zostały poddane

odzyskowi, na istniejące na terenie województwa śląskiego składowiska odpadów, 

b) przekazywanie odpadów roślinnych, odpadów z selektywnej zbiórki odpadów oraz

odpadów z remontów do istniejących na terenie województwa śląskiego zakładów

zagospodarowania odpadów lub do innych instalacji, 

c) ograniczanie masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

1) pojazdów - pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający

łatwą  identyfikację  przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu

i numeru telefonu przedsiębiorcy; 

2) bazy transportowej: 

a) przedsiębiorca powinien posiadać  bazę  transportową,  na  teren ie  której  będą

garażowane środki transportu, 

b) baza transportowa powinna posiadać utwardzony teren z wyznaczonymi miejscami do

parkowania pojazdów, zabezpieczony przed dostępem osób postronnych, spełniający

wymogi BHP, przeciwpożarowe, sanitarne oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. 

1) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem technicznym i organizacyjnym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań sanitarnych: 

a) mycie pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych po zakończeniu pracy i odkażanie części spustowej po dokonaniu opróżnienia

zbiornika, 

b) prowadzenie działalnośc i   op różniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagroże n i a  d l a  życia i zdrowia

mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu, 

c) świadczenie usług w sposób zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze

zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym

zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych; 

2) przedsięb io rca  pow in ien  dysponować  zapleczem organizacyjnym i technicznym

umożliwiającym spełnienie następujących wymagań porządkowych: 

a) zawieranie z właścicielami nieruchomości pisemnych umów na świadczenie usług

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych , 

b) opróżnianie zbiorników bezodpływowych z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną,

c) wystawianie dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty

wykonania usługi, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ceny, 

d) prowadzenie szczegółowej ewidencji zawartych umów zawierającej co najmniej:

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, nr posesji,

- imię i nazwisko, nazwę firmy - w łaściciela nieruchomości,

- pojemność zbiornika bezodpływowego,

- częstotliwość opróżniania;

e) udostępnianie ewidencj i  umów pracownikom Urzędu Miejskiego w Pszczynie,

posiadającym imienne upoważnienie Burmistrza Pszczyny, 

f) wyposażenie pracowników w odzież  ochronną  z widocznym logo f i rmy oraz

w identyfikatory. 

1) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych na stacje zlewne

wskazane we wniosku lub do innych stacji zlewnych położonych najbliżej w stosunku do

obsługiwanego obszaru. 

PRZEWODNICZĄCA RADY  

 

Edyta Głombek 
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