UCHWAŁA NR XXXVII/243/2009
RADY GMINY WIERZBICA
z dnia 8 grudnia 2009r.
w sprawie: określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Wierzbica
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495, Nr 236, poz. 2008, Dz. U. z
2006r. Nr 144, poz. 1042, Dz.U. z 2008r. Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009r. Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753) Rada Gminy w Wierzbicy uchwala co następuje:
§ 1.
1. Przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien
posiadać:
1) zezwolenie na zbieranie lub transport, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wydane
przez właściwy organ, lub udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez podmioty
posiadające takie zezwolenie
2) sprzęt techniczny następującego rodzaju:
a) pojemniki na niesegregowane odpady komunalne o pojemności 80 I, 110 I, 120 I, 140 I,
180 I, 240 I, 720 I, 1100 I oraz kontenery od KP7-KP10,
b) worki do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych,
c) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych o pojemności od 120 I do
1500 I posiadające opis przeznaczenia i z odpowiednią kolorystyką umożliwiającą ich
identyfikację.
3) specjalistyczne środki transportu pozwalające na załadunek, transport i rozładunek
odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska
następującego rodzaju:
a) pojazdy bezpylne,
b) pojazdy bramowe,
c) pojazdy hakowe,
d) pojazdy wyposażone w urządzenie HDS,
e) pojazdy ciężarowe,
4) bazę techniczną umożliwiającą prowadzenie działalności objętej zezwolenie oraz
utrzymanie sprzętu w należytym stanie higieniczno -sanitarnym.
2. Posiadane pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości powinny:
1) spełniać wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne
pojazdów, a w szczególności przepisów ustawy prawo o ruchu drogowym,

2) być oznakowane nazwą (firmy) przedsiębiorcy w sposób trwały i widoczny,
umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi oraz posiadać czysty
i estetyczny wygląd,
3) być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów
rozsypywanych w trakcie prac załadunkowych,
4) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług,
5) pojazdy używane do odbioru i transportu odpadów powinny być systematycznie myte
i dezynfekowane środkami zalecanymi do stosowania przez Głównego Inspektora
Sanitarnego,
6) pojemniki używane do gromadzenia odpadów powinny być poddawane
systematycznej dezynfekcji nie rzadziej jak raz na kwartał oraz każdorazowo w razie
potrzeby.
3. Niesegregowane odpady komunalne zebrane z terenu Gminy Wierzbica, które nie mogą
być poddane odzyskowi, należy składać na:
1) składowisko odpadów innych niż niebezpiecznych zgodnie z wojewódzkim oraz
gminnym planem gospodarki odpadami
2) na innym składowisku, spełniającym wymogi określone w art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy
o odpadach
§ 2.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące
wymagania:
1) dysponować zapleczem techniczno-biurowym,
2) posiadać homologowane pojazdy asenizacyjne, spełniające wymagania techniczne
i sanitarno-porządkowe, określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193,
poz. 1617),
3) posiadać bazę transportową, wraz z:
a) miejscami postojowymi z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych,
b) miejscami do mycia pojazdów, zapewniającymi utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w
odpowiednim stanie sanitarnym, z zastrzeżeniem, pkt. 4,
4) w przypadku, gdy posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna nie spełnia
wymagania określonego w pkt. 3 lit b, należy udokumentować prawo do korzystania
z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych przedsiębiorców,
poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy.
2. Pojazdy asenizacyjne powinny:
1) spełniać warunki techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 ze zmianami),
2) być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację
przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać
czysty i estetyczny wygląd,
3) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i wyładunek
nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez
samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę wylewanie się bądź roznoszenie
przykrych woni (odorów),

4) być wyposażony w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia nieczystości
ciekłych w trakcie prac załadunkowych,
5) być codziennie myte i dezynfekowane po zakończeniu pracy; mycie pojazdu na terenie
nieruchomości może sie odbywać pod warunkiem, że powstające ścieki będą odprowadzane
do kanalizacji sanitarnej lub w przypadku jej braku do zbiornika bezodpływowego,
6) zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.
3. Miejscem unieszkodliwiania nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych
z terenu Gminy Wierzbica jest stacja zlewna ZWiK w Wierzbicy.
§ 3.
Przedsiębiorcy ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenia działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wierzbica
są zobowiązani stosować sie do wymogów określonych w uchwale Nr XXX/241/2006 Rady
Gminy w Wierzbicy z dnia 24.02.2006 w sprawie: regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Wierzbica.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Wierzbica.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego

Uzasadnienie
do Uchwały NR .................
Rady Gminy Wierzbica
z dnia ....................
w sprawie określania wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie gminy Wierzbica.
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U.
z 2009r. Nr 92 poz. 753) wprowadziła w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. NR 236 poz. 2008 ze zm.) zmiany w art.
7 ust. 3a, które nakładają na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
Wymagania określają wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe,
niezbędne do świadczenia usług w podanym wyżej zakresie oraz miejsca odzysku
i unieszkodliwiania odpadów. Wymagania zostały określone w sposób precyzyjny
i zrozumiały, nie utrudniają dostępu do rynku przedsiębiorcom świadczącym usługi
w zakresie odbierania odpadów komunalnych i opróżniania zbiorników bezodpływowych
oraz nie ograniczają i nie dyskryminują konkurencji na tych rynkach.

