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UCHWAŁA NR XXXVII/164/2010
RADY GMINY CIELĄDZ

z dnia 28 października 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 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, Nr 214, poz. 1806, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr 167, poz. 1759, 
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 
327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 
420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Nr 180, poz. 
1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, 
poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47 poz. 278) Rada Gminy Cielądz uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien: 

a) dysponować bazą transportową wyposażoną w miejsca postojowe, punkt mycia i dezynfekcji pojazdów, 

b) posiadać przygotowany i przeszkolony personel, 

c) posiadać specjalistyczne środki transportu odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych, określone w § 2. 

§ 2. 1. Pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinny spełniać 
wymagania techniczne, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. 
Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz dodatkowo: 

1) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd; 

2) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, 
adres i telefon; 

3) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów w przypadkach ich 
zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru odpadów; 

4) powinny być przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów segregowanych, 
w tym wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz biodegradowalnych. 

2. Konstrukcja i zabudowa pojazdów nie powinna powodować zanieczyszczenia środowiska poprzez 
samoistne, niekontrolowane wysypanie bądź rozwiewanie przewożonych odpadów, a także roznoszenie przykrych 
woni (odorów). 

§ 3. 1. Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości, z którym podpisał umowę na odbiór 
odpadów komunalnych, pojemniki, kontenery lub worki z tworzywa sztucznego na odpady w ilości zapewniającej 
odbiór odpadów komunalnych, z częstotliwością wynikającą z Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
w gminie Cielądz. 

2. Pojemniki, kontenery i worki dostarczane przez firmę wywozową muszą być trwale oznakowane, 
a oznakowanie zawierać minimum nazwę i numer telefonu przedsiębiorcy. 

3. Pojemniki i kontenery oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym zawarł 
umowę na odbieranie odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie), powinny spełniać 
wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta 
(zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn. 
zm.). 
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§ 4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
winna być prowadzona zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami, do unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych na zalegalizowanym składowisku zlokalizowanym na terenie województwa łódzkiego. 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać, następujące wymagania: 

a) dysponować bazą transportową wyposażoną w miejsca postojowe, punkt mycia i dezynfekcji pojazdów, 

b) posiadać przygotowany i przeszkolony personel, 

c) posiadać sprzęt samochodowy określony w § 6. 

§ 6. Pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, powinny 
spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 
z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617) oraz 
dodatkowo: 

1) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd; 

2) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy - nazwę, 
adres i telefon; 

3) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów, w przypadkach ich 
zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

§ 7. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, winna być prowadzona zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami do unieszkodliwiania 
nieczystości ciekłych, ze zbiorników bezodpływowych z terenu gminy do oczyszczalni ścieków w Cielądzu. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

mgr Kazimierz Herbsztajn


