
 

Uchwała Nr III/9/2010 

Rady Gminy Fredropol  

z dnia 22.12.2010r. 

 

 

w sprawie określenia wymagań, jakie musi 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 14 marca 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 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 ze zm.)  Rada Gminy uchwala, co następuje: 

 

      § 1 

 

Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych 

       § 2 

 

Warunki, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z 

terenu gminy Fredropol – stanowi załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Fredropol Nr III/9/2010 

z dnia 22.12.2010r. 

 

      § 3 

 

Wymagania, jakie powinien spełniać Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Fredropol - stanowi 

załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Fredropol Nr III/9/2010 z dnia 22.12.2010r. 

 



      § 4 

 

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy  Fredropol. 

 

      § 5 

 

Traci moc Zarządzenie Nr 08/2006 Wójta Gminy Fredropol z dnia 31 marca 2006 r.  w sprawie 

określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Fredropol. 

     

      § 6 

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego,   

umieszczona na stronie www.gminafredropol.home.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

Fredropol. 

 

§ 7 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gminafredropol.home.pl/


Uzasadnienie do  

Uchwały Nr III/9/2010 

Rady Gminy Fredropol 

z dnia 22.12.2010r.  

 

 

 w sprawie określenia wymagań, jakie musi 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 

 

W dniu 1 sierpnia 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych 

ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w 

województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 753z późn. zm.), która wprowadziła zmiany m.in. w ustawie z 

dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 

2008 z późn. zm.). 

Nowelizacja  pozbawia wójta, burmistrza lub prezydenta miasta kompetencji do określania 

wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Nowe przepisy upoważniają rady gmin do określania ww. wymogów w drodze uchwał na 

podstawie art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W związku z powyższym obowiązujące do tej pory Zarządzenie Nr 08/2006 Wójta Gminy 

Fredropol z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie określenia wymagań stawianych przedsiębiorcom 

ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych i nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Fredropol 

utraciło swoją moc z chwilą wejścia w życie ww. ustawy zmieniającej. 

Wymagania określają wyposażenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe, niezbędne do 

świadczenia usług w podanym wyżej zakresie oraz miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów.   

Treść uchwały odpowiada obowiązującym przepisom prawnym oraz uwzględnia dotychczasowe 

wymagania, 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, zawarte w Zarządzeniu nr 

08/2006 Wójta Gminy Fredropol z dnia 31 marca 2006 r. 

 

 



załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Fredropol Nr III/9/2010 z dnia 22.12.2010r.  

 

1. Przedsiębiorca winien dysponować: 

a) odpowiednią  do zakresu działalności liczbą wykwalifikowanych pracowników wykonujących 

czynności zbierania, transportu i przekazywania do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych, przeszkolonych w zakresie ochrony sanitarnej i ochrony środowiska, 

b) dokumentacją określającą przedmiot działania i obszar działalności w tym aktualny wpis do 

rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji działalności gospodarczej, 

c) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami, którymi będzie 

wykonywany transport odpadów komunalnych stałych, 

d)  dysponować prawem do nieruchomości stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia 

i dezynfekcji pojazdów, w przypadku braku miejsca do mycia   i dezynfekcji pojazdów na terenie 

bazy technicznej posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów 

w miejscach do tego przeznaczonych, 

e) dokumentacją potwierdzającą gotowość odbioru odpadów komunalnych przez podmiot 

prowadzący działalność w zakresie odzysku, unieszkodliwiania lub składowania odpadów, 

ponieważ na terenie gminy Fredropol brak jest tego typu   instalacji, urządzeń czy obiektów.  

Odnosi się to do wszystkich odbieranych odpadów komunalnych, a zwłaszcza dotyczy  to 

unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  baterii, 

akumulatorów, kruszenia odpadów budowlanych,   rozdrabniania i kompostowania odpadów 

zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, sortowania opakowań,  papieru, tektury, 

tekstyliów  i metali,  odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych. 

f) dokumentacją określającą częstotliwość i sposób dezynfekcji i mycia pojazdów do odbioru 

odpadów komunalnych, 

g) odpowiednią ilością pojazdów  gwarantującej ciągłość świadczenia usług w przypadku awarii 

pojazdu. 

 

2. Przedsiębiorca powinien posiadać specjalistyczne samochody  przystosowane do wywozu  

i transportu nieczystości komunalnych stałych  w ilości umożliwiającej  płynne opróżnianie 

pojemników na odpady w planowanym czasie, następującego rodzaju:   

pojazdy bezpylne, pojazdy bramowe, pojazdy hakowe, pojazdy wyposażone w urządzenia HDS, 

pojazdy ciężarowe. 

 

3. Specjalistyczne pojazdy  winne być: 

a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego 



usługi, 

b) muszą być wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów 

rozsypanych w trakcie prac załadunkowych bądź w wyniku opóźnionego wywozu, 

c)  muszą posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z 

ustawą Prawo ruchu drogowego, 

d)  parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając dostęp do nich osób trzecich. 

 

4. Przedsiębiorca ma obowiązek: 

a) zapewnić gotowość zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych z każdej  nieruchomości 

położonej na obszarze wykonywanej działalności, 

b) zapewnić odbiór odpadów komunalnych z obsługiwanej na podstawie umowy nieruchomości 

zabudowanej z wymaganą częstotliwością, 

c) zapewnić odbiór  odpadów komunalnych prowadzonych w systemie zbiórki selektywnej z 

obsługiwanej na podstawie umowy nieruchomości zabudowanej  z wymaganą częstotliwością,  

d) zapewnić odbiór  wielkogabarytowych odpadów komunalnych , zużytego sprzętu  

elektronicznego i elektrycznego oraz odpadów z remontów z obsługiwanej na podstawie umowy 

lub zgłoszenia nieruchomości gruntowej, w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty 

zgłoszenia, 

e) posiadać możliwość selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w 

kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli 

nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym. 

 

5. Przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia usługobiorcom możliwości zakupu lub 

dzierżawy odpowiednich urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych stałych w tym do 

wystawek wielkogabarytowych. 

Wielkość oferowanych pojemników powinna być zróżnicowana stosownie do ilości gromadzonych 

odpadów i częstotliwości opróżniania. Pojemniki na odpady powinny posiadać zamykane otwory 

wrzutowe. Oferowane pojemniki do gromadzenia odpadów muszą być w dobrym stanie 

technicznym. 

 

6. Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości może odbywać się wyłącznie na  podstawie 

pisemnej umowy zawartej z właścicielem nieruchomości. Przedsiębiorca zobowiązany jest do 

wystawiania dowodów potwierdzających płacenie za usługi usuwania odpadów z określeniem ilości 

usuniętych odpadów oraz daty wykonanej usługi. 

 



7. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zobowiązany jest do: 

a) przekazania za pomocą karty przekazania odpadów odebranych z nieruchomości i  urządzeń 

ruchomych odpadów  komunalnych do miejsc ich  odzysku lub  unieszkodliwiania, 

b) prowadzenia spisu zawartych umów w zakresie usuwania odpadów komunalnych  

z poszczególnych nieruchomości w obszarze jego działania, 

c) prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności tj. dokumentów 

wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę  odpadami, 

d) w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzać i  przekazywać Wójtowi Gminy 

Fredropol wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na 

odbieranie odpadów komunalnych lub wykaz właścicieli, z którymi  w poprzednim miesiącu 

umowy uległy rozwiązaniu. 

e)  w terminie do 31  marca każdego roku za rok poprzedni sporządzać i przekazywać Wójtowi 

Gminy Fredropol informacje dotyczące: 

-   masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych 

-   sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych 

-   masy odpadów komunalnych ulegających  biodegradacji składanych na składowisku odpadów 

- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na składowisku     

odpadów i podanie ich sposobu zagospodarowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Fredropol Nr III/9/2010 z dnia 22.12.2010r. 

 

1. Przedsiębiorca powinien posiadać samochody asenizacyjne przystosowane do opróżniania i 

transportu nieczystości ciekłych. Szczegółowe wymagania dla pojazdów asenizacyjnych zawarte są 

w odrębnych przepisach. 

 

2. Specjalistyczne  pojazdy winne być: 

a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy 

b) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu 

transportowanych nieczystości ciekłych 

c) wyposażenie w narzędzia umożliwiające w razie potrzeby posprzątanie terenu po  opróżnianiu  

zbiorników 

d) parkowanie po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając dostęp do nich osób trzecich. 

 

3. Przedsiębiorca winien dysponować: 

a) dokumentacja określającą przedmiot działania o obszar działalności w tym aktualny wpis do 

rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej, 

b) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami samochodowymi 

(asenizacyjnymi), którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych , spełniającymi 

dodatkowo wymagania techniczne określone w aktualnych rozporządzeniach Ministra 

Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych oraz Rady Ministrów w sprawie 

rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznymi. 

c) dokumentacja potwierdzająca posiadanie bazy technicznej lub prawo do terenu, na którym 

prowadzona jest lub będzie działalność 

d) dokumentacją potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną  

e) dokumentacją określającą częstotliwość i sposób przeprowadzania dezynfekcji  pojazdów 

asenizacyjnych. 

 

4. Wywóz nieczystości ciekłych z nieruchomości może odbywać się wyłącznie na podstawie 

pisemnej umowy zawartej z właścicielem nieruchomości lub na podstawie doraźnego zlecenia. 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia dowodów  potwierdzających płacenie za usługi 

usuwania nieczystości z określeniem ilości usuniętych nieczystości oraz daty wykonanej usługi. 

 

5. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników  bezodpływowych i 



transportu nieczystości zobowiązany jest do: 

a) wyłącznego dostarczania zebranych od dostawców nieczystości ciekłych z terenu  gminy 

Fredropol do punktu zlewnego  

b) prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie prowadzonej działalności tj. dokumentów 

wynikających z aktualnego prawa  normującego gospodarkę  odpadami, 

c) przedsiębiorca zobowiązany jest przedstawić je na żądanie kontroli prowadzonej przez właściwe 

organy administracji samorządowej 

d) składanie rocznych sprawozdań z wykonywanych usług do Wójta Gminy Fredropol w terminie 

do 31 stycznia następnego roku. 

 

6. Przedsiębiorca zobowiązany jest do stałej współpracy z odbiorcą nieczystości ciekłych dla 

zapewnienia prawidłowego prowadzenia gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Fredropol. 


