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UCHWAŁA Nr XXX/174/09 

Rady Gminy Wielbark 

z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie okre ślenia wymaga ń jakie powinien spełnia ć przedsi ębiorca ubiegaj ący si ę o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalno ści w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści i 

przedsi ębiorca ubiegaj ący si ę o uzyskanie zezwolenia na opró żnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczysto ści ciekłych na terenie Gminy Wielbark. 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia  

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r., Nr 23, poz. 220,  
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, 
Nr 167, poz. 1759 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz. 1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337  
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173,  
poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 
z 2009 r. Nr 52, poz. 420) oraz art. 7 ust. 3a ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U.  
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, Dz. U. z 2006 r. Nr 144,  
poz. 1042, Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, Dz. U.  
z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, Dz. U. z 2009 r. Nr 18,  
poz. 97, Dz. U. z 2009 r. Nr 79, poz. 666, Dz. U. z 2009 r. 
Nr 92, poz. 753) Rada Gminy Wielbark uchwala,  
co następuje: 

 
§ 1. Określa się wymogi jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Wielbark, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. Określa się wymogi jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Wielbark, stanowiące załącznik 
nr 2 do uchwały. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  
Gminy Wielbark. 
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 

 
Przewodniczący Rady 

Andrzej Kimbar 

 
Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XXX/174/09 
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 
 

Wymagania jakie powinien spełnia ć przedsi ębiorca ubiegaj ący si ę o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalno ści w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od wła ścicieli nieruchomo ści na terenie Gminy Wielbark. 
 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 
 
  1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, 
  2) posiadać bazę transportową wraz ze specjalistycznymi 

środkami transportu do odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
zapewniającymi systematyczny odbiór odpadów, 

  3) posiadać środki techniczne i transportowe umożliwiające 
zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego 
odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w 
zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, 

  4) posiadać środki techniczne umożliwiające 
ewidencjonowanie ilości i rodzajów odpadów 
odebranych z terenu Gminy Wielbark, 

  5) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie 
organowi gminy danych wymaganych przepisami w 
formie pisemnej i elektronicznej, 

  6) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu 
technicznego oraz środków transportu, używanych do 
prowadzenia działalności w celu zachowania 
odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego. 

 
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone 

odpowiednimi dokumentami: 
 
  1) tytułem prawnym do nieruchomości na której znajduje  

się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-
biurowe, 

 
  2) umową kupna - sprzedaży, najmu lub fakturą, 

potwierdzającymi posiadanie specjalistycznych środków 
transportu do odbierania odpadów komunalnych, 

 
3. Odpady komunalne odbierane od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Wielbark zostaną 
przekazane do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 
zawartych w wojewódzkim planie gospodarki odpadami. 
 

4. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności na 
terenie gminy Wielbark w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości nie może 
naruszać ustaleń uchwały Rady Gminy Wielbark  
Nr XXX/176/06 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Wielbark. 

 



 

 
Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XXX/174/09 
Rady Gminy Wielbark 
z dnia 30 grudnia 2009 r. 

 
Wymagania, jakie powinien spełnia ć przedsi ębiorca ubiegaj ący si ę o uzyskanie zezwolenia  

na prowadzenie działalno ści w zakresie opró żniania zbiorników bezodpływowych i transportu  
nieczysto ści ciekłych od wła ścicieli nieruchomo ści z terenu gminy Wielbark. 

 
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
powinien spełniać następujące wymagania: 
 
  1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, 
 
  2) posiadać bazę transportową wraz z garażami, 

miejscami postojowymi, miejscami mycia pojazdów, 
 
  3) posiadać specjalistyczne pojazdy asenizacyjne, 

którymi ma być wykonywany transport nieczystości 
ciekłych, zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-
porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U.  
z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

 
  4) zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych 

usług; po zakończeniu pracy przeprowadzić dezynfekcję 
części spustowej zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz 
umyć pojazd; zabezpieczyć pojazd przed 
niekontrolowanym wydostawaniem się nieczystości 
ciekłych na zewnątrz pojazdu w czasie transportu, 

 
  5) posiadać środki techniczne umożliwiające coroczne 

przekazywanie Wójtowi Gminy informacji na temat 

ilości i rodzaju nieczystości ciekłych odebranych 
z terenu gminy Wielbark. 

 
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone 

odpowiednimi dokumentami: 
 
  1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje 

się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-
biurowe, 

 
  2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą, 

potwierdzającymi posiadanie pojazdów asenizacyjnych. 
 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych musi posiadać umowę lub pisemne 
zapewnienie stwierdzające gotowość do odbioru 
nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

 
4. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności na 

terenie gminy Wielbark w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nie 
może naruszać ustaleń uchwały Rady Gminy Wielbark  
Nr XXX/176/06 z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie 
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Wielbark. 

 
 


