
UCHWAŁA NR 319/XXXVI/2010  

RADY GMINY KONOPISKA  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

ustalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spe łniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5, poz. 33)  

Rada Gminy Konopiska uchwala:  

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Konopiska stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Konopiska stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

§ 5. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.  

U Z A S A D N I E N I E 

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

w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie /Dz. U. Nr 92, poz. 

753/, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. 

z 2005r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./. Nowelizacja zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach upoważniła Radę Gminy do określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jednocześnie 

pozbawiając Wójta Gminy kompetencji w tym zakresie.  

W związku z powyższym obowiązujące do tej pory Zarządzenie nr 45/2006 Wójta Gminy Konopiska z dnia 

4 września 2006r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska utraciło swoją moc z chwilą 

wejścia w życie w/w ustawy zmieniającej.  

Wymagania obejmują opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, 

pojemników lub worków oraz bazy transportowej, zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami,

miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wymagania określone zostały w sposób precyzyjny, 

zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców 

świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania 

zbiorników bezodpływowych.  

Wymagania określone w niniejszej uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim planem gospodarki 

odpadami.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wypełniając ustawowe obowiązki podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

uzasadnione.  

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

odpadów komunalnych, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów służących do usuwania odpadów z pojemników,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, 

2) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość pojemników (lub worków) do 

zbiórki odpadów niesegregowanych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych, budowlanych, 

niebezpiecznych, elektronicznych, baterii i akumulatorów, które winny: 

a) odpowiadać normom obowiązującym w tym zakresie - dotyczy pojemników,

b) odpowiadać pojemnościom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

3) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów do zbiórki odpadów,

c) wydzielone miejsce do czasowego magazynowania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych).

4) Przedsiębiorca winien posiadać odpowiednie środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, 

odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów gromadzonych selektywnie. 

5) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

d) zezwolenie na zbieranie lub transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie ustawy 

o odpadach przez właściwy organ lub udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez podmioty posiadające

takie zezwolenie. 

6) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych i sposobach gospodarowania nimi. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) usuwania poprzez unieszkodliwienie lub odzysk wszystkie zanieczyszczenia i odpady znajdujące się na terenie 

nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność, 

b) obmywania oraz dokonywania dezynfekcji pojemników oraz dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz 

pomieszczeń służących prowadzonej działalności, 

c) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozsypanych w trakcie załadunku 

odpadów, 

d) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych 

i pojemników (lub worków) do zbiorki odpadów, 

e) odbierania odpadów komunalnych co najmniej z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy oraz dostarczenia właścicielowi informacji o terminie wywozu odpadów 

na przestrzeni roku kalendarzowego, 

f) prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, 

zdrowia i życia mieszkańców, 

g) dotrzymywania odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu 

ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy. 

2) Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zobowiązany jest do kierowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy do 

następujących miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

a) niesegregowane odpady komunalne na Gminne Składowisko Odpadów w Konopiskach, ul. Przemysłowa 20 

lub innej instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnej z Wojewódzkim Planem 

Gospodarowania Odpadami, 

b) odpady ulegające biodegradacji: do instalacji spełniającej zasady najlepszej dostępnej techniki (BAT) 

w rozumieniu art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (miejsca zgodne 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami). 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku 

i unieszkodliwiania 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc unieszkodliwiania 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

nieczystości ciekłych – pojazdy ascenizacyjne, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów ascenizacyjnych,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym a także 

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz.U. Nr 193, poz. 1617/ 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów ascenizacyjnych,

3) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

4) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) obmywania pojazdów do przewozu nieczystości ciekłych oraz dokonywania dezynfekcji części spustowej po 

dokonaniu opróżnienia zbiornika, 

b) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozlanych zanieczyszczeń w trakcie 

załadunku nieczystości ciekłych, 

c) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych do 

przewozu nieczystości ciekłych, 

d) prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

w sposób bezpieczny dla środowiska, zdrowia i życia mieszkańców, 

2) Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy zobowiązany jest do kierowania nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnych oczyszczalni ścieków w Częstochowie lub stacji zlewnych innych oczyszczalni ścieków działających na 

terenie powiatu Częstochowskiego. 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odbioru i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Danuta Budzik 
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UCHWAŁA NR 319/XXXVI/2010  

RADY GMINY KONOPISKA  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

ustalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spe łniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5, poz. 33)  

Rada Gminy Konopiska uchwala:  

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Konopiska stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Konopiska stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

§ 5. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.  

U Z A S A D N I E N I E 

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

w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie /Dz. U. Nr 92, poz. 

753/, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. 

z 2005r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./. Nowelizacja zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach upoważniła Radę Gminy do określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jednocześnie 

pozbawiając Wójta Gminy kompetencji w tym zakresie.  

W związku z powyższym obowiązujące do tej pory Zarządzenie nr 45/2006 Wójta Gminy Konopiska z dnia 

4 września 2006r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska utraciło swoją moc z chwilą 

wejścia w życie w/w ustawy zmieniającej.  

Wymagania obejmują opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, 

pojemników lub worków oraz bazy transportowej, zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami,

miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wymagania określone zostały w sposób precyzyjny, 

zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców 

świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania 

zbiorników bezodpływowych.  

Wymagania określone w niniejszej uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim planem gospodarki 

odpadami.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wypełniając ustawowe obowiązki podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

uzasadnione.  

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

odpadów komunalnych, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów służących do usuwania odpadów z pojemników,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, 

2) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość pojemników (lub worków) do 

zbiórki odpadów niesegregowanych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych, budowlanych, 

niebezpiecznych, elektronicznych, baterii i akumulatorów, które winny: 

a) odpowiadać normom obowiązującym w tym zakresie - dotyczy pojemników,

b) odpowiadać pojemnościom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

3) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów do zbiórki odpadów,

c) wydzielone miejsce do czasowego magazynowania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych).

4) Przedsiębiorca winien posiadać odpowiednie środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, 

odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów gromadzonych selektywnie. 

5) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

d) zezwolenie na zbieranie lub transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie ustawy 

o odpadach przez właściwy organ lub udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez podmioty posiadające

takie zezwolenie. 

6) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych i sposobach gospodarowania nimi. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) usuwania poprzez unieszkodliwienie lub odzysk wszystkie zanieczyszczenia i odpady znajdujące się na terenie 

nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność, 

b) obmywania oraz dokonywania dezynfekcji pojemników oraz dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz 

pomieszczeń służących prowadzonej działalności, 

c) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozsypanych w trakcie załadunku 

odpadów, 

d) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych 

i pojemników (lub worków) do zbiorki odpadów, 

e) odbierania odpadów komunalnych co najmniej z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy oraz dostarczenia właścicielowi informacji o terminie wywozu odpadów 

na przestrzeni roku kalendarzowego, 

f) prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, 

zdrowia i życia mieszkańców, 

g) dotrzymywania odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu 

ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy. 

2) Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zobowiązany jest do kierowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy do 

następujących miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

a) niesegregowane odpady komunalne na Gminne Składowisko Odpadów w Konopiskach, ul. Przemysłowa 20 

lub innej instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnej z Wojewódzkim Planem 

Gospodarowania Odpadami, 

b) odpady ulegające biodegradacji: do instalacji spełniającej zasady najlepszej dostępnej techniki (BAT) 

w rozumieniu art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (miejsca zgodne 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami). 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku 

i unieszkodliwiania 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc unieszkodliwiania 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

nieczystości ciekłych – pojazdy ascenizacyjne, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów ascenizacyjnych,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym a także 

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz.U. Nr 193, poz. 1617/ 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów ascenizacyjnych,

3) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

4) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) obmywania pojazdów do przewozu nieczystości ciekłych oraz dokonywania dezynfekcji części spustowej po 

dokonaniu opróżnienia zbiornika, 

b) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozlanych zanieczyszczeń w trakcie 

załadunku nieczystości ciekłych, 

c) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych do 

przewozu nieczystości ciekłych, 

d) prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

w sposób bezpieczny dla środowiska, zdrowia i życia mieszkańców, 

2) Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy zobowiązany jest do kierowania nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnych oczyszczalni ścieków w Częstochowie lub stacji zlewnych innych oczyszczalni ścieków działających na 

terenie powiatu Częstochowskiego. 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odbioru i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Danuta Budzik 
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UCHWAŁA NR 319/XXXVI/2010  

RADY GMINY KONOPISKA  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

ustalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spe łniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5, poz. 33)  

Rada Gminy Konopiska uchwala:  

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Konopiska stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Konopiska stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

§ 5. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.  

U Z A S A D N I E N I E 

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

w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie /Dz. U. Nr 92, poz. 

753/, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. 

z 2005r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./. Nowelizacja zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach upoważniła Radę Gminy do określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jednocześnie 

pozbawiając Wójta Gminy kompetencji w tym zakresie.  

W związku z powyższym obowiązujące do tej pory Zarządzenie nr 45/2006 Wójta Gminy Konopiska z dnia 

4 września 2006r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska utraciło swoją moc z chwilą 

wejścia w życie w/w ustawy zmieniającej.  

Wymagania obejmują opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, 

pojemników lub worków oraz bazy transportowej, zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami,

miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wymagania określone zostały w sposób precyzyjny, 

zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców 

świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania 

zbiorników bezodpływowych.  

Wymagania określone w niniejszej uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim planem gospodarki 

odpadami.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wypełniając ustawowe obowiązki podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

uzasadnione.  

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

odpadów komunalnych, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów służących do usuwania odpadów z pojemników,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, 

2) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość pojemników (lub worków) do 

zbiórki odpadów niesegregowanych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych, budowlanych, 

niebezpiecznych, elektronicznych, baterii i akumulatorów, które winny: 

a) odpowiadać normom obowiązującym w tym zakresie - dotyczy pojemników,

b) odpowiadać pojemnościom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

3) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów do zbiórki odpadów,

c) wydzielone miejsce do czasowego magazynowania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych).

4) Przedsiębiorca winien posiadać odpowiednie środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, 

odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów gromadzonych selektywnie. 

5) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

d) zezwolenie na zbieranie lub transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie ustawy 

o odpadach przez właściwy organ lub udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez podmioty posiadające

takie zezwolenie. 

6) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych i sposobach gospodarowania nimi. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) usuwania poprzez unieszkodliwienie lub odzysk wszystkie zanieczyszczenia i odpady znajdujące się na terenie 

nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność, 

b) obmywania oraz dokonywania dezynfekcji pojemników oraz dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz 

pomieszczeń służących prowadzonej działalności, 

c) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozsypanych w trakcie załadunku 

odpadów, 

d) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych 

i pojemników (lub worków) do zbiorki odpadów, 

e) odbierania odpadów komunalnych co najmniej z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy oraz dostarczenia właścicielowi informacji o terminie wywozu odpadów 

na przestrzeni roku kalendarzowego, 

f) prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, 

zdrowia i życia mieszkańców, 

g) dotrzymywania odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu 

ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy. 

2) Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zobowiązany jest do kierowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy do 

następujących miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

a) niesegregowane odpady komunalne na Gminne Składowisko Odpadów w Konopiskach, ul. Przemysłowa 20 

lub innej instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnej z Wojewódzkim Planem 

Gospodarowania Odpadami, 

b) odpady ulegające biodegradacji: do instalacji spełniającej zasady najlepszej dostępnej techniki (BAT) 

w rozumieniu art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (miejsca zgodne 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami). 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku 

i unieszkodliwiania 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc unieszkodliwiania 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

nieczystości ciekłych – pojazdy ascenizacyjne, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów ascenizacyjnych,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym a także 

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz.U. Nr 193, poz. 1617/ 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów ascenizacyjnych,

3) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

4) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) obmywania pojazdów do przewozu nieczystości ciekłych oraz dokonywania dezynfekcji części spustowej po 

dokonaniu opróżnienia zbiornika, 

b) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozlanych zanieczyszczeń w trakcie 

załadunku nieczystości ciekłych, 

c) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych do 

przewozu nieczystości ciekłych, 

d) prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

w sposób bezpieczny dla środowiska, zdrowia i życia mieszkańców, 

2) Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy zobowiązany jest do kierowania nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnych oczyszczalni ścieków w Częstochowie lub stacji zlewnych innych oczyszczalni ścieków działających na 

terenie powiatu Częstochowskiego. 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odbioru i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Danuta Budzik 
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UCHWAŁA NR 319/XXXVI/2010  

RADY GMINY KONOPISKA  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

ustalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spe łniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5, poz. 33)  

Rada Gminy Konopiska uchwala:  

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Konopiska stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Konopiska stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

§ 5. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.  

U Z A S A D N I E N I E 

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

w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie /Dz. U. Nr 92, poz. 

753/, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. 

z 2005r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./. Nowelizacja zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach upoważniła Radę Gminy do określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jednocześnie 

pozbawiając Wójta Gminy kompetencji w tym zakresie.  

W związku z powyższym obowiązujące do tej pory Zarządzenie nr 45/2006 Wójta Gminy Konopiska z dnia 

4 września 2006r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska utraciło swoją moc z chwilą 

wejścia w życie w/w ustawy zmieniającej.  

Wymagania obejmują opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, 

pojemników lub worków oraz bazy transportowej, zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami,

miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wymagania określone zostały w sposób precyzyjny, 

zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców 

świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania 

zbiorników bezodpływowych.  

Wymagania określone w niniejszej uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim planem gospodarki 

odpadami.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wypełniając ustawowe obowiązki podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

uzasadnione.  

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

odpadów komunalnych, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów służących do usuwania odpadów z pojemników,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, 

2) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość pojemników (lub worków) do 

zbiórki odpadów niesegregowanych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych, budowlanych, 

niebezpiecznych, elektronicznych, baterii i akumulatorów, które winny: 

a) odpowiadać normom obowiązującym w tym zakresie - dotyczy pojemników,

b) odpowiadać pojemnościom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

3) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów do zbiórki odpadów,

c) wydzielone miejsce do czasowego magazynowania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych).

4) Przedsiębiorca winien posiadać odpowiednie środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, 

odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów gromadzonych selektywnie. 

5) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

d) zezwolenie na zbieranie lub transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie ustawy 

o odpadach przez właściwy organ lub udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez podmioty posiadające

takie zezwolenie. 

6) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych i sposobach gospodarowania nimi. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) usuwania poprzez unieszkodliwienie lub odzysk wszystkie zanieczyszczenia i odpady znajdujące się na terenie 

nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność, 

b) obmywania oraz dokonywania dezynfekcji pojemników oraz dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz 

pomieszczeń służących prowadzonej działalności, 

c) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozsypanych w trakcie załadunku 

odpadów, 

d) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych 

i pojemników (lub worków) do zbiorki odpadów, 

e) odbierania odpadów komunalnych co najmniej z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy oraz dostarczenia właścicielowi informacji o terminie wywozu odpadów 

na przestrzeni roku kalendarzowego, 

f) prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, 

zdrowia i życia mieszkańców, 

g) dotrzymywania odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu 

ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy. 

2) Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zobowiązany jest do kierowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy do 

następujących miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

a) niesegregowane odpady komunalne na Gminne Składowisko Odpadów w Konopiskach, ul. Przemysłowa 20 

lub innej instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnej z Wojewódzkim Planem 

Gospodarowania Odpadami, 

b) odpady ulegające biodegradacji: do instalacji spełniającej zasady najlepszej dostępnej techniki (BAT) 

w rozumieniu art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (miejsca zgodne 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami). 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku 

i unieszkodliwiania 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc unieszkodliwiania 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

nieczystości ciekłych – pojazdy ascenizacyjne, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów ascenizacyjnych,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym a także 

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz.U. Nr 193, poz. 1617/ 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów ascenizacyjnych,

3) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

4) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) obmywania pojazdów do przewozu nieczystości ciekłych oraz dokonywania dezynfekcji części spustowej po 

dokonaniu opróżnienia zbiornika, 

b) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozlanych zanieczyszczeń w trakcie 

załadunku nieczystości ciekłych, 

c) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych do 

przewozu nieczystości ciekłych, 

d) prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

w sposób bezpieczny dla środowiska, zdrowia i życia mieszkańców, 

2) Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy zobowiązany jest do kierowania nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnych oczyszczalni ścieków w Częstochowie lub stacji zlewnych innych oczyszczalni ścieków działających na 

terenie powiatu Częstochowskiego. 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odbioru i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Danuta Budzik 
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UCHWAŁA NR 319/XXXVI/2010  

RADY GMINY KONOPISKA  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

ustalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spe łniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5, poz. 33)  

Rada Gminy Konopiska uchwala:  

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Konopiska stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Konopiska stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

§ 5. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.  

U Z A S A D N I E N I E 

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

w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie /Dz. U. Nr 92, poz. 

753/, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. 

z 2005r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./. Nowelizacja zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach upoważniła Radę Gminy do określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jednocześnie 

pozbawiając Wójta Gminy kompetencji w tym zakresie.  

W związku z powyższym obowiązujące do tej pory Zarządzenie nr 45/2006 Wójta Gminy Konopiska z dnia 

4 września 2006r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska utraciło swoją moc z chwilą 

wejścia w życie w/w ustawy zmieniającej.  

Wymagania obejmują opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, 

pojemników lub worków oraz bazy transportowej, zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami,

miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wymagania określone zostały w sposób precyzyjny, 

zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców 

świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania 

zbiorników bezodpływowych.  

Wymagania określone w niniejszej uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim planem gospodarki 

odpadami.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wypełniając ustawowe obowiązki podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

uzasadnione.  

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

odpadów komunalnych, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów służących do usuwania odpadów z pojemników,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, 

2) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość pojemników (lub worków) do 

zbiórki odpadów niesegregowanych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych, budowlanych, 

niebezpiecznych, elektronicznych, baterii i akumulatorów, które winny: 

a) odpowiadać normom obowiązującym w tym zakresie - dotyczy pojemników,

b) odpowiadać pojemnościom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

3) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów do zbiórki odpadów,

c) wydzielone miejsce do czasowego magazynowania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych).

4) Przedsiębiorca winien posiadać odpowiednie środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, 

odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów gromadzonych selektywnie. 

5) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

d) zezwolenie na zbieranie lub transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie ustawy 

o odpadach przez właściwy organ lub udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez podmioty posiadające

takie zezwolenie. 

6) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych i sposobach gospodarowania nimi. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) usuwania poprzez unieszkodliwienie lub odzysk wszystkie zanieczyszczenia i odpady znajdujące się na terenie 

nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność, 

b) obmywania oraz dokonywania dezynfekcji pojemników oraz dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz 

pomieszczeń służących prowadzonej działalności, 

c) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozsypanych w trakcie załadunku 

odpadów, 

d) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych 

i pojemników (lub worków) do zbiorki odpadów, 

e) odbierania odpadów komunalnych co najmniej z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy oraz dostarczenia właścicielowi informacji o terminie wywozu odpadów 

na przestrzeni roku kalendarzowego, 

f) prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, 

zdrowia i życia mieszkańców, 

g) dotrzymywania odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu 

ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy. 

2) Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zobowiązany jest do kierowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy do 

następujących miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

a) niesegregowane odpady komunalne na Gminne Składowisko Odpadów w Konopiskach, ul. Przemysłowa 20 

lub innej instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnej z Wojewódzkim Planem 

Gospodarowania Odpadami, 

b) odpady ulegające biodegradacji: do instalacji spełniającej zasady najlepszej dostępnej techniki (BAT) 

w rozumieniu art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (miejsca zgodne 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami). 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku 

i unieszkodliwiania 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc unieszkodliwiania 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

nieczystości ciekłych – pojazdy ascenizacyjne, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów ascenizacyjnych,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym a także 

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz.U. Nr 193, poz. 1617/ 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów ascenizacyjnych,

3) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

4) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) obmywania pojazdów do przewozu nieczystości ciekłych oraz dokonywania dezynfekcji części spustowej po 

dokonaniu opróżnienia zbiornika, 

b) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozlanych zanieczyszczeń w trakcie 

załadunku nieczystości ciekłych, 

c) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych do 

przewozu nieczystości ciekłych, 

d) prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

w sposób bezpieczny dla środowiska, zdrowia i życia mieszkańców, 

2) Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy zobowiązany jest do kierowania nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnych oczyszczalni ścieków w Częstochowie lub stacji zlewnych innych oczyszczalni ścieków działających na 

terenie powiatu Częstochowskiego. 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odbioru i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Danuta Budzik 
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UCHWAŁA NR 319/XXXVI/2010  

RADY GMINY KONOPISKA  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

ustalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spe łniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5, poz. 33)  

Rada Gminy Konopiska uchwala:  

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Konopiska stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Konopiska stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

§ 5. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.  

U Z A S A D N I E N I E 

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

w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie /Dz. U. Nr 92, poz. 

753/, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. 

z 2005r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./. Nowelizacja zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach upoważniła Radę Gminy do określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jednocześnie 

pozbawiając Wójta Gminy kompetencji w tym zakresie.  

W związku z powyższym obowiązujące do tej pory Zarządzenie nr 45/2006 Wójta Gminy Konopiska z dnia 

4 września 2006r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska utraciło swoją moc z chwilą 

wejścia w życie w/w ustawy zmieniającej.  

Wymagania obejmują opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, 

pojemników lub worków oraz bazy transportowej, zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami,

miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wymagania określone zostały w sposób precyzyjny, 

zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców 

świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania 

zbiorników bezodpływowych.  

Wymagania określone w niniejszej uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim planem gospodarki 

odpadami.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wypełniając ustawowe obowiązki podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

uzasadnione.  

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

odpadów komunalnych, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów służących do usuwania odpadów z pojemników,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, 

2) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość pojemników (lub worków) do 

zbiórki odpadów niesegregowanych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych, budowlanych, 

niebezpiecznych, elektronicznych, baterii i akumulatorów, które winny: 

a) odpowiadać normom obowiązującym w tym zakresie - dotyczy pojemników,

b) odpowiadać pojemnościom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

3) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów do zbiórki odpadów,

c) wydzielone miejsce do czasowego magazynowania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych).

4) Przedsiębiorca winien posiadać odpowiednie środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, 

odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów gromadzonych selektywnie. 

5) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

d) zezwolenie na zbieranie lub transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie ustawy 

o odpadach przez właściwy organ lub udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez podmioty posiadające

takie zezwolenie. 

6) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych i sposobach gospodarowania nimi. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) usuwania poprzez unieszkodliwienie lub odzysk wszystkie zanieczyszczenia i odpady znajdujące się na terenie 

nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność, 

b) obmywania oraz dokonywania dezynfekcji pojemników oraz dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz 

pomieszczeń służących prowadzonej działalności, 

c) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozsypanych w trakcie załadunku 

odpadów, 

d) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych 

i pojemników (lub worków) do zbiorki odpadów, 

e) odbierania odpadów komunalnych co najmniej z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy oraz dostarczenia właścicielowi informacji o terminie wywozu odpadów 

na przestrzeni roku kalendarzowego, 

f) prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, 

zdrowia i życia mieszkańców, 

g) dotrzymywania odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu 

ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy. 

2) Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zobowiązany jest do kierowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy do 

następujących miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

a) niesegregowane odpady komunalne na Gminne Składowisko Odpadów w Konopiskach, ul. Przemysłowa 20 

lub innej instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnej z Wojewódzkim Planem 

Gospodarowania Odpadami, 

b) odpady ulegające biodegradacji: do instalacji spełniającej zasady najlepszej dostępnej techniki (BAT) 

w rozumieniu art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (miejsca zgodne 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami). 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku 

i unieszkodliwiania 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc unieszkodliwiania 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

nieczystości ciekłych – pojazdy ascenizacyjne, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów ascenizacyjnych,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym a także 

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz.U. Nr 193, poz. 1617/ 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów ascenizacyjnych,

3) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

4) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) obmywania pojazdów do przewozu nieczystości ciekłych oraz dokonywania dezynfekcji części spustowej po 

dokonaniu opróżnienia zbiornika, 

b) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozlanych zanieczyszczeń w trakcie 

załadunku nieczystości ciekłych, 

c) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych do 

przewozu nieczystości ciekłych, 

d) prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

w sposób bezpieczny dla środowiska, zdrowia i życia mieszkańców, 

2) Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy zobowiązany jest do kierowania nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnych oczyszczalni ścieków w Częstochowie lub stacji zlewnych innych oczyszczalni ścieków działających na 

terenie powiatu Częstochowskiego. 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odbioru i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Danuta Budzik 
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UCHWAŁA NR 319/XXXVI/2010  

RADY GMINY KONOPISKA  

z dnia 4 marca 2010 r.  

 

ustalenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 

1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra środowiska z 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 

wymagań, jakie powinien spe łniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5, poz. 33)  

Rada Gminy Konopiska uchwala:  

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy 

Konopiska stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.  

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Konopiska stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego.  

§ 5. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 

oraz zamieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej BIP.  

U Z A S A D N I E N I E 

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

w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie /Dz. U. Nr 92, poz. 

753/, która wprowadziła zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /t.j. 

z 2005r. Dz.U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm./. Nowelizacja zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach upoważniła Radę Gminy do określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 

ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, jednocześnie 

pozbawiając Wójta Gminy kompetencji w tym zakresie.  

W związku z powyższym obowiązujące do tej pory Zarządzenie nr 45/2006 Wójta Gminy Konopiska z dnia 

4 września 2006r. w sprawie: wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Konopiska utraciło swoją moc z chwilą 

wejścia w życie w/w ustawy zmieniającej.  

Wymagania obejmują opis wyposażenia technicznego, uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, 

pojemników lub worków oraz bazy transportowej, zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami,

miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Wymagania określone zostały w sposób precyzyjny, 

zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców 

świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania 

zbiorników bezodpływowych.  

Wymagania określone w niniejszej uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim planem gospodarki 

odpadami.  

Biorąc pod uwagę powyższe, wypełniając ustawowe obowiązki podjęcie przedmiotowej uchwały jest 

uzasadnione.  

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

odpadów komunalnych, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów służących do usuwania odpadów z pojemników,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, 

2) Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości odpowiednią ilość pojemników (lub worków) do 

zbiórki odpadów niesegregowanych, ulegających biodegradacji, opakowaniowych, budowlanych, 

niebezpiecznych, elektronicznych, baterii i akumulatorów, które winny: 

a) odpowiadać normom obowiązującym w tym zakresie - dotyczy pojemników,

b) odpowiadać pojemnościom określonym w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,

3) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów do zbiórki odpadów,

c) wydzielone miejsce do czasowego magazynowania odpadów (w tym odpadów niebezpiecznych).

4) Przedsiębiorca winien posiadać odpowiednie środki transportu umożliwiające zorganizowanie selektywnego, 

odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów gromadzonych selektywnie. 

5) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

d) zezwolenie na zbieranie lub transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, wydane na podstawie ustawy 

o odpadach przez właściwy organ lub udokumentowanie gotowości ich przyjęcia przez podmioty posiadające

takie zezwolenie. 

6) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o masie poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych i sposobach gospodarowania nimi. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) usuwania poprzez unieszkodliwienie lub odzysk wszystkie zanieczyszczenia i odpady znajdujące się na terenie 

nieruchomości, na której prowadzona będzie działalność, 

b) obmywania oraz dokonywania dezynfekcji pojemników oraz dezynfekcji wszystkich pojazdów oraz 

pomieszczeń służących prowadzonej działalności, 

c) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozsypanych w trakcie załadunku 

odpadów, 

d) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych 

i pojemników (lub worków) do zbiorki odpadów, 

e) odbierania odpadów komunalnych co najmniej z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie gminy oraz dostarczenia właścicielowi informacji o terminie wywozu odpadów 

na przestrzeni roku kalendarzowego, 

f) prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska, 

zdrowia i życia mieszkańców, 

g) dotrzymywania odpowiednich poziomów odzysku odpadów komunalnych i odpowiedniego poziomu 

ograniczenia składowania odpadów biodegradowalnych zgodnie z regulaminem utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy. 

2) Świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zobowiązany jest do kierowania odpadów komunalnych zebranych z terenu gminy do 

następujących miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

a) niesegregowane odpady komunalne na Gminne Składowisko Odpadów w Konopiskach, ul. Przemysłowa 20 

lub innej instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów zgodnej z Wojewódzkim Planem 

Gospodarowania Odpadami, 

b) odpady ulegające biodegradacji: do instalacji spełniającej zasady najlepszej dostępnej techniki (BAT) 

w rozumieniu art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (miejsca zgodne 

z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami). 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku 

i unieszkodliwiania 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

KONOPISKA  

§ 1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

§ 2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 

§ 3. Wymagania w zakresie miejsc unieszkodliwiania 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 319/XXXVI/2010

Rady Gminy Konopiska 

z dnia 4 marca 2010 r.

1) Przedsiębiorca powinien dysponować specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do obierania 

nieczystości ciekłych – pojazdy ascenizacyjne, które winny: 

a) spełniać normę dla pojazdów ascenizacyjnych,

b) być utrzymane w należytym stanie higienicznym,

c) spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 

z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm/ tj. m.in. powinny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 

powinny posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym a także 

spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz.U. Nr 193, poz. 1617/ 

2) Przedsiębiorca powinien posiadać zaplecze techniczno-biurowe wraz ze specjalistyczną bazą transportową, która 

winna być zabezpieczona przed dostępem osób trzecich oraz posiadać: 

a) miejsca wydzielone do parkowania specjalistycznych samochodów,

b) wydzielone miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów ascenizacyjnych,

3) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczne,

b) dokumenty potwierdzające posiadanie lub możliwości dysponowania środkami transportu (umowa kupna-

sprzedaży, najmu, dzierżawy), które będą służyć do wykonywania przedmiotowej działalności lub kserokopie 

aktualnych dowodów rejestracyjnych pojazdów, potwierdzające władanie środkami transportu, 

c) umowa z przedsiębiorstwem świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 

w przypadku braku możliwości przeprowadzania tych czynności na terenie własnej bazy transportowej, 

4) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane o świadczonych usługach i przekazywać je Wójtowi Gminy w formie 

sprawozdań, w zakresie wymaganym przepisami prawa a w szczególności ewidencji zawartych i rozwiązanych 

umów z właścicielami nieruchomości oraz informacji o ilości i rodzaju nieczystości ciekłych. 

1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania następujących wymagań: 

a) obmywania pojazdów do przewozu nieczystości ciekłych oraz dokonywania dezynfekcji części spustowej po 

dokonaniu opróżnienia zbiornika, 

b) wyposażenia środków transportujących w narzędzia do uprzątnięcia rozlanych zanieczyszczeń w trakcie 

załadunku nieczystości ciekłych, 

c) oznakowania w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi firmy wywozowej środków transportowych do 

przewozu nieczystości ciekłych, 

d) prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

w sposób bezpieczny dla środowiska, zdrowia i życia mieszkańców, 

2) Świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od właścicieli nieruchomości może być 

prowadzone wyłącznie na podstawie zawartej umowy z właścicielami nieruchomości na warunkach w niej 

określonych. 

1) Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy zobowiązany jest do kierowania nieczystości ciekłych do stacji 

zlewnych oczyszczalni ścieków w Częstochowie lub stacji zlewnych innych oczyszczalni ścieków działających na 

terenie powiatu Częstochowskiego. 

2) Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami, którymi są w szczególności: 

a) dokumenty potwierdzające gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie

odbioru i unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 

Przewodnicząca Rady Gminy 

 

Danuta Budzik 
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