
UCHWAŁA  Nr  XLIII/336/10
RADY  GMINY w  MASŁOWIE

z dnia 28 stycznia 2010 roku

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o  uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art.  18 ust.  2 pkt 15 i  art.  40 ust.  1 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 
717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, 
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 
144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464 i z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92 
poz. 753)  Rada Gminy w  Masłowie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  odbieranie  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  gminy  Masłów winien  spełniać 
wymagania w zakresie:

1)    wyposażenia  technicznego,  uwzględniające  wymagania  dotyczące  pojazdów, 
pojemników lub worków oraz bazy transportowej,

        Wymagania dotyczące pojazdów:

a) posiadanie  min.  2  bezpyłowych  pojazdów  specjalistycznych  (hakowiec, 
bramowiec, śmieciarka o zabudowie bębnowej lub prasowej) do przewozu 
zmieszanych odpadów komunalnych,

b)   posiadanie  min.  2  pojazdów  specjalistycznych  do  przewozu  odpadów 
selektywnie  gromadzonych  przez  właścicieli  nieruchomości,  w  tym 
zmieszanych odpadów opakowaniowych, 

c)  pojazdy  specjalistyczne  winny być  wyposażone  w sprzęt  do  usuwania 
ewentualnych  zanieczyszczeń  powstałych  podczas  opróżniania 
pojemników.

  Wymagania dotyczące pojemników:

a) dysponowanie:
- pojemnikami i kontenerami do gromadzenia odpadów komunalnych, 

- pojemnikami  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  lub  workami 
z tworzyw sztucznych,



b)   dysponowanie  pojemnikami  wyposażonymi  w  szczelną  pokrywę 
zabezpieczającą przed dostępem zwierząt, oraz opadami atmosferycznymi, 
które w trakcie przemieszczania i opróżniania nie mogą stanowić źródła 
nadmiernego hałasu.

            Wymagania dotyczące bazy transportowej:

a) posiadanie przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do dysponowania bazą 
transportową z  terenem utwardzonym,  z  wyznaczonymi  miejscami  do 
parkowania pojazdów, z wyznaczonymi  miejscami  do magazynowania 
pojemników i kontenerów,

b) dysponowanie przez przedsiębiorcę bazą spełniającą wymogi techniczne, 
bezpieczeństwa  i higieny  pracy,  przeciwpożarowe  i  sanitarne, 
potwierdzone  aktualną  opinią  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego, wyposażoną w :

- miejsce postojowe z punktem napraw,
- pomieszczenie magazynowe,
-    stanowisko  do  tymczasowego  magazynowania  odpadów 
takich jak: świetlówki,  akumulatory,  baterie,  leki przeterminowane, 
opakowania po farbach, lakierach i środkach ochrony roślin, opony, 
odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) posiadany  przez  przedsiębiorcę  sprzęt:  pojemniki  i  pojazdy, 
wykorzystywany  do  świadczenia  usług,  w  tym  również  sprzęt 
wynajmowany,  używany,  dzierżawiony,  powinien  być  oznakowany  w 
sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację świadczącego 
usługę.

2)     zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,

a) mycie  z  zewnątrz  i  wewnątrz  oraz odkażane,  nie  rzadziej  niż  2  razy w 
miesiącu pojazdów do odbierania odpadów komunalnych,

b)  prowadzenie działalności odbierania odpadów komunalnych w sposób nie 
powodujący  zagrożenia  dla  życia  i  zdrowia  mieszkańców  oraz 
zanieczyszczenia tras wywozu,

c) prowadzenie działalności w sposób nie powodujący zapylenia, a także nie 
powodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej,

d) przewożone w kontenerze oraz w otwartej skrzyni ładunkowej, selektywnie 
odebrane  odpady  komunalne,  muszą  być  zabezpieczone  siatką  lub 
plandeką przed rozwiewaniem i rozpylaniem,

e) w przypadku  zanieczyszczenia  środowiska  podczas  obsługi  pojemników 
przedsiębiorca  winien  je  usunąć  środkami  znajdującymi  się  na 
wyposażeniu pojazdów.

3)      miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.

a) zawarcie  przez  przedsiębiorcę  stosownych  umów  z  odbiorcami 
odpadów selektywnie zbieranych,
b) w przypadku prowadzenia działalności polegającej na odzysku lub 
unieszkodliwianiu  odpadów,  posiadanie  przez  przedsiębiorcę 



prawomocnego zezwolenia,  o którym mowa w art.  26 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 , poz. 251 z późn. zm.),
c) zgodność  postępowania  z  odbieranymi  z  terenu  gminy  Masłów 
odpadami komunalnymi z zasadami wynikającymi Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Masłów,
d) określa się gminne składowisko odpadów komunalnych w Promniku 
gm. Strawczyn, jako miejsce unieszkodliwienia odpadów komunalnych. 

2.  Potwierdzeniem spełnienia wymagań są: 

1) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,
2) w  przypadku,  gdy  pojazdy  nie  stanowią  własności  Przedsiębiorcy, 
kserokopie umów, z których wynikać będzie wyłączne prawo przedsiębiorcy do 
dysponowania tymi pojazdami przy świadczeniu usług,
3) kserokopia  aktualnej  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora 
Sanitarnego,
4) kserokopia posiadanego tytułu prawnego do bazy transportowej,
5) kserokopie  stosownych  umów  z  odbiorcami  odpadów  selektywnie 
zbieranych,
6) załączony  do  wniosku  wzór  oznaczenia  pojazdów,  zawierający  co 
najmniej nazwę przedsiębiorcy, adres i nr telefonu,
7) załączony  do  wniosku  wzór  oznaczenia  pojemników,  zawierający  co 
najmniej nazwę przedsiębiorcy i nr telefonu,
8) kserokopia posiadanego przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do myjni 
przeznaczonej  do  mycia  i dezynfekcji  pojazdów  lub  załączenie  kserokopii 
umowy na korzystanie z myjni w zakresie określonym w § 1 ust. 1), pkt 20, lit. 
a), eksploatowanej przez inny podmiot gospodarczy,
9) harmonogram odbioru selektywnie zebranych odpadów, w tym odpadów 
wielkogabarytowych  oraz  wskazanie  zadań  z zakresu  edukacji  ekologicznej 
dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów,
10) pisemne  zobowiązanie  przedsiębiorcy  do  przestrzegania  wymagań 
wynikających z    niniejszej uchwały, w tym wymagań, o których mowa w  § 1 
ust. 1,  pkt  2), lit. b) i c).

§ 2

1.  Przedsiębiorca  ubiegający się  o  uzyskanie  zezwolenia  na świadczenie  usług w zakresie 
opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie 
gminy Masłów winien spełniać wymagania w zakresie:

    1)     wyposażenia technicznego zawierający wymagania odnośnie do bazy transportowej,

a) posiadanie  tytułu  prawnego  do  dysponowania  odpowiednią  bazą 
transportową z wyznaczonym miejscem do parkowania pojazdów.

       2)     zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami.

a) mycie  pojazdów  do  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i 
transportu  nieczystości  ciekłych  po  zakończeniu  pracy,  część  spustowa 
winna być odkażana po dokonaniu opróżnienia zbiornika,



b) wyposażenie  pojazdów  specjalistycznych  w  sprzęt  i  środki 
dezynfekujące  do  usuwania  ewentualnych  zanieczyszczeń  powstałych 
podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych.

2. Potwierdzeniem spełnienia wymagań są:

1) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów,
2) kserokopie  stosownych  umów,  z  których  wynikać  będzie  wyłączne 
prawo przedsiębiorcy do dysponowania tymi pojazdami przy świadczeniu usług, 
w przypadku, gdy pojazdy nie stanowią własności Przedsiębiorcy,
3) załączony  do  wniosku  wzór  oznaczenia  pojazdów,  zawierający  co 
najmniej nazwę przedsiębiorcy, adres i nr telefonu,
4) kserokopia posiadanego przez przedsiębiorcę tytułu prawnego do myjni 
przeznaczonej  do  mycia  i  dezynfekcji  pojazdów  lub  załączenie  kserokopii 
umowy o  możliwości  korzystania  z   myjni  w wyżej  wymienionym  zakresie, 
eksploatowanej przez inny podmiot gospodarczy,
5) kserokopia posiadanego tytułu prawego do bazy transportowej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.

§  4

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.


