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UCHWAŁA Nr XLVII/588/10 

Rady Miejskiej w Iławie 

z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 

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

na świadczenie usług w zakresie: odbierania odpadów kom unalnych od wła ścicieli nieruchomo ści,  

opró żniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecz ysto ści ciekłych 

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

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami: rok 2002: Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214,  
poz. 1806; rok 2003: Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
rok 2004: Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; rok 2005: 
Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; rok 2006: Nr 17, 
poz. 128, Nr 181, poz. 1337; rok 2007: Nr 48, poz. 327,  
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; rok 2008: Nr 180 
poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; rok 2009: Nr 52 poz. 420,  
Nr 157 poz. 1241) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze 
zmianami: rok 2005: Nr 180, poz. 1495; rok 2006: Nr 144 
poz. 1042; rok 2008: Nr 223 poz. 1464; rok 2009: Nr 18, 
poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92, poz. 753), Rada Miejska  
w Iławie uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Miasta Iławy stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 
 

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Miasta Iławy stanowiące załącznik nr 2 
do uchwały. 

  
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi 

Miasta Iławy. 
 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego. 
 

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

§ 6. Uchwała zostaje podana do publicznej 
wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miasta oraz zamieszczenie w formie 
elektronicznej na stronie internetowej BIP. 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Iławie 
Zbigniew Rychlik 

 
 
Załącznik nr 1 
do uchwały Nr XLVII/588/10 
Rady Miejskiej w Iławie 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIA Ć PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJ ĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA  

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH  OD WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE MIASTA IŁAWY 

 
1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 

 
  1) Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem 

technicznym na terenie miasta Iławy lub w takiej 
odległości od granic miasta, aby zapewnić garażowanie 
środków transportu oraz przechowywanie pojemników i 
kontenerów do świadczenia usług; 

 
  2) Przedsiębiorca powinien posiadać lub dysponować 

przynajmniej jednym specjalistycznym środkiem 
transportu przystosowanym do bezpyłowego odbierania i 
transportu odpadów komunalnych zmieszanych; 

 
  3) Pojazdy transportujące odpady powinny spełniać 

wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 
1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. 
Nr 108 poz. 908 z późn. zm.), powinny posiadać 
aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w 
dowodzie rejestracyjnym; 

 
  4) Przedsiębiorca powinien posiadać odpowiednie środki 

techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego 

odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów 
segregowanych. 

 
2. Wymagane dokumenty: 

 
  1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się 

zaplecze techniczne; 
 
  2) dokument potwierdzający posiadanie lub możliwość 

dysponowania środkami transportu do odbierania 
odpadów komunalnych lub kserokopie aktualnych 
dowodów rejestracyjnych; 

 
  3) umowa z przedsiębiorcą świadczącym usługi w 

zakresie mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, 
w przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych 
czynności na terenie własnej bazy transportowej; 

 
  4) zezwolenie na zbieranie, transport, odzysk lub 

unieszkodliwianie odpadów komunalnych wydawanych 
na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o 
odpadach (t.j. z 2007 r. Dz. u. Nr 39 poz. 251 z późn. 
zm.), odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności. 



 
3. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych  

i porządkowych: 
 
  1) Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania 

następujących wymagań: 
a) mycia i dezynfekcji pojazdów przeznaczonych do 

transportu odpadów komunalnych nie rzadziej niż 
raz na tydzień, 

b) dezynfekcji pojemników i kontenerów, na zlecenia 
właściciela nieruchomości, 

c) odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do 
ilości wytwarzanych odpadów zgodnie z zapisami 
regulaminy utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Iławy oraz dodatkowo na zlecenie 
właściciela nieruchomości, 

d) zabezpieczenie pojazdów przeznaczonych do 
transportu kontenerów oraz pojazdów skrzyniowych 
przed rozwiewaniem i rozpylaniem odpadów, 

e) prowadzenia działalności w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla 
środowiska, zdrowia i życia mieszkańców, nie 
powodując nadmiernego hałasu, zanieczyszczenia 

i zapylenia tras wywozu a także uszkodzeń 
infrastruktury technicznej, 

f) oznakowania środków transportu oraz kontenerów 
i pojemników do gromadzenia odpadów, w sposób 
umożliwiający identyfikację świadczącego usługę 
(nazwa firmy, adres) udokumentowania gotowości 
przyjęcia odebranych odpadów komunalnych przez 
podmiot prowadzący działalność w zakresie 
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 

 
4. Wymagania w zakresie miejsc odzysku 

 i unieszkodliwiania odpadów: 
 
  1) Zgodnie z Planem gospodarki odpadami dla 

województwa warmińsko-mazurskiego miejscem 
unieszkodliwiania zmieszanych odpadów komunalnych 
dla Rejonu W jest zakład unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych w Rudnie, gm. Ostróda; 

  2) Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości nie może naruszać ustaleń 
uchwały Rady Miejskiej w Iławie w sprawie przyjęcia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Iławy. 

 
 

Załącznik nr 2 
do uchwały Nr XLVII/588/10 
Rady Miejskiej w Iławie 
z dnia 27 stycznia 2010 r. 

 
WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIA Ć PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJ ĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA  

NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE OPRÓ ŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU 
NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE MIASTA IŁAWY 

 
1. Wymagania jakie musi spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 
 
  1) Dysponowanie środkami transportu odpowiednimi do 

zakresu prowadzonej działalności, tj. wozami 
asenizacyjnymi spełniającymi wymagania określone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) wydanym 
na podstawie art. 2 ust.2 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.): 
a) udokumentowanie prawa do dysponowania 

środkami transportu (np. dowód rejestracyjny 
środków transportu, dowód zakupu, umowa najmu, 
umowa użyczenia), 

b) przedstawienie ważnych badań technicznych 
środków transportu, 

c) oznakowanie środków transportu w sposób 
umożliwiający identyfikację świadczącego usługę 
(nazwa firmy, adres); 

 
  2) Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości 

ciekłych przez stację zlewną (dla Iławy – punkt zlewny 
znajduje się w eksploatacji Iławskich Wodociągów,  
sp. z o.o. przy Al. Jana Pawła II w Iławie); 

 
  3) Udokumentowanie korzystania z miejsca mycia  

i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych; 
 
  4) Spełnianie wymagań ustawy z dnia 13 września  

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie miasta Iławy oraz przepisów odrębnych  
w zakresie objętym prowadzoną działalnością; 

 
  5) Złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia zgodnie  

z wymaganiami określonymi w art. 8 ustawy  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niniejszą uchwałą. 
 
2. Wymagania dotyczące standardu wykonywania 

usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Iławy: 
 
  1) Przez cały okres prowadzenia działalności, spełnianie 

wymagań określonych w ust. 1 pkt 1-4; 
 
  2) Dostarczanie nieczystości ciekłych wyłącznie do 

miejsc wskazanych w decyzji zezwalającej na 
prowadzenie działalności; 

 
  3) Usuwanie nieczystości ciekłych na zasadach 

określonych w przepisach gminnych, na warunkach 
ustalonych z zarządcą stacji zlewnych oraz  
w terminach i sposób określony w umowie  
z zamawiającym taką usługę. Postanowienia tej 
umowy nie mogą naruszać przepisów niniejszej 
uchwały; 

 
  4) Posiadanie aktualnego potwierdzenia odbioru 

nieczystości ciekłych przez stację zlewną; 
 
  5) Świadczenie usług w sposób nie powodujący 

zanieczyszczenia miejsc odbioru nieczystości ciekłych, 
tras przejazdu i miejsc zrzutu, tj. pojazdy asenizacyjne 
winny być zabezpieczone przed wylewaniem się 
nieczystości oraz spełniać wymagania określone  
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  



 

12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych; 

 
  6) Utrzymywanie środków transportu we właściwym 

stanie technicznym, estetycznym i sanitarnym, 
w szczególności wyraźne i czytelne ich oznakowanie 
oraz mycie i dezynfekowanie; 

 
  7) Utrzymywanie czystości w rejonie wykonywania usługi; 
 
  8) Garażowanie sprzętu i przeprowadzanie zabiegów 

sanitarnych w sposób nie stwarzający zagrożenia dla 
ludzi i środowiska; 

 

  9) Prowadzenie dokumentacji działalności poprzez: 
 

a) wystawianie dowodów świadczenia usług  
z uwzględnieniem ilości usuniętych nieczystości 
ciekłych i daty wykonania usługi, 

b) prowadzenie ewidencji dowodów dostarczania 
nieczystości ciekłych do miejsc wskazanych  
w decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności; 

 
10) W przypadku zakończenia działalności, wykonanie  

w miejscu jej prowadzenia, niezbędnych zabiegów 
ochrony sanitarnej i ochrony środowiska oraz 
niezwłoczne powiadomienie o powyższym organu 
wydającego zezwolenie. 

 
 
 
 
 


