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UCHWAŁA Nr XLIV/236/09 

Rady Gminy Stare Juchy 

z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie Gminy Stare Juchy. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008; 
z 2006 r. Nr 144, poz. 1042; z 2008 r. Nr 223, poz. 1464; z 
2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) 
oraz § 2 i § 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
określania wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), Rada Gminy Stare Juchy 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie 
Gminy Stare Juchy, stanowiące załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Ustala 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 Gminy Stare Juchy, stanowiące 
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Stare Juchy. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodniczący Rady Gminy 
Zbigniew Pahl 

 
 
 

Załącznik Nr 1 
do uchwały Nr XLIV/236/09 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Stare Juchy. 

 
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Stare Juchy powinien 
spełniać następujące wymagania: 
 
  1) posiadać bazę transportową wraz ze specjalistycznymi 

środkami transportu przystosowanymi do odbierania 
oraz transportu odpadów komunalnych, zawierające, 
co najmniej, instalację umożliwiającą odbieranie 
odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w 
uchwale Nr X/47/07 Rady Gminy Stare Juchy z dnia 
29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Stare Juchy, 

 
  2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, 
 
  3) posiadać środki techniczne umożliwiające 

zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego 
odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w 
zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, 

 
  4) posiadać środki techniczne umożliwiające 

przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, 
danych wymaganych przepisami, 

 
  5) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu 

technicznego oraz środków transportu, używanych do 
prowadzenia działalności. 

 
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone 

następującymi 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 oraz transportu 
odpadów komunalnych. 

 
3. Odpady komunalne odbierane od właścicieli 

nieruchomości przez podmioty uprawnione powinny być 
przekazane do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych wynikających z wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami i posiadających stosowne 
pozwolenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 
4. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości nie może naruszać ustaleń uchwały Rady 

Gminy Stare Juchy w sprawie uchwalenia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stare 
Juchy. 
 

 
 
 
 

Załącznik Nr 2 
do uchwały Nr XLIV/236/09 
Rady Gminy Stare Juchy 
z dnia 21 grudnia 2009 r. 

 
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli 
nieruchomości z terenu gminy Stare Juchy. 

 
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie gminy Stare Juchy 
powinien spełniać następujące wymagania: 
 
  1) posiadać bazę transportową wraz z miejscami 

postojowymi oraz miejscami mycia pojazdów, 
 
  2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, 
 
  3) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające 

wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe 
określone w przepisach dotyczących wymagań dla 
pojazdów asenizacyjnych oraz w przepisach 
regulujących warunki techniczne pojazdów, 

 
  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. 

 
2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone 

następującymi 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. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Stare 
Juchy nie może naruszać ustaleń uchwały Rady Gminy 
Stare Juchy w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Stare Juchy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


