
UCHWAŁA NR XL/286/2010  

RADY GMINY SIEDLCE  

z dnia 25 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy Siedlce uchwala

co następuje : 

§ 1. Określ a  s ię  wymagania dla przedsiębiorców ubiegających s ię  o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na

terenie gminy Siedlce następująco: 

1. Posiadanie odpowiednich środków technicznych do świadczenia usług: 

2. Pojazdy do odbioru odpadów komunalnych muszą  być  poddawane zabiegom sanitarnym

i porządkowym oraz zapewniać  odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług

(obowiązek udokumentowania zabiegów).  

3. Udokumentowanie gotowości odbioru segregowanych odpadów komunalnych przez podmiot

posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub odzysku segregowanych

odpadów komunalnych, położony najbliżej miasta Siedlce.  

4. Udokumentowanie gotowości odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych przez Zakład

Utylizacji Odpadów Spółka z ograniczoną  odpowiedziałalnością  w Siedlcach ul. 11 Listopada 19,

właściciela składowiska odpadów komunalnych w Woli Suchożebrskiej gm. Suchożebry.  

5. Posiadanie zaplecza techniczno-biurowego na terenie miasta Siedlce lub gminy Siedlce.  

6. Prowadzenie ewidencji odbieranych odpadów komunalnych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U z 2007r. Nr 39 poz. 251 z póz. zm.).  

§ 2. Określ a  s ię  wymagania dla przedsiębiorców ubiegających s ię  o uzyskanie zezwolenia na

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości

na terenie gminy Siedlce następująco: 

1. Posiadanie odpowiednich środków technicznych do świadczenia usług: 

2. Pojazdy do odbioru nieczystośc i  c i e kłych muszą  być  poddawane zabiegom sanitarnym

i porządkowym oraz zapewniać  odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług

(obowiązek udokumentowania zabiegów).  

3. Udokumentowanie gotowości odbioru nieczystości płynnych przez stację  zlewną położoną najbliżej

miasta Siedlce.  

4. Posiadanie zaplecza techniczno-biurowego na terenie miasta Siedlce lub gminy Siedlce.  

5. Prowadzenie ewidencji odbieranych nieczystości ciekłych zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U z 2007r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.).  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi

w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia  

1) bazy transportowej odpowiedniej do świadczonych usług wraz z: 

a) miejscami postojowymi w ilości odpowiadającej liczbie pojazdów przeznaczonych do odbioru

odpadów komunalnych, 

2) pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych, które powinny: 

a) być  przystosowane do opróżniania pojemników, kontenerów oraz do odbioru odpadów

w workach, 

b) spełniać  warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych wynikające

z odrębnych przepisów, 

c) być  oznakowane w sposób trwały i  widoczny umożliwiający identyfikację  przedsiębiorcy

świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać  czysty i estetyczny

wygląd, 

d) posiadać  konstrukcję  lub zabudowę  pozwalającą  na załadunek , transport i wyładunek

odpadów komunalnych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez

samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę  wysypywanie się  bądź  rozwiewanie

odebranych odpadów a także roznoszenie przykrych woni ( odorów), 

3) urządzeń do zbierania odpadów komunalnych: 

a) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2200

l, 

b) kontenery przeznaczone na odpady wielkogabarytowe lub budowlane o pojemności od 5 m3

do 10 m3, spełniające wymagania Polskich Norm, 

4) udokumentowania prawa do dysponowania pojazdami mechanicznymi, pojemnikami, kontenerami

(np. kserokopie poświadczone za zgodnoś ć  z oryginałem dowodów rejestracyjnych, dowodów

zakupu, umów najmu, umów użyczenia). 

1) bazy transportowej odpowiedniej do świadczonych usług wraz z: 

a) miejscami postojowymi w ilości odpowiadającej liczbie pojazdów przeznaczonych do odbioru

nieczystości ciekłych, 

2) pojazdów asenizacyjnych, które powinny: 

a) spełniać  warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych wynikające

z odrębnych przepisów, 

b) być  oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację  przedsiębiorcy

świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać  czysty i estetyczny

wygląd, 

c) posiadać  konstrukcję  lub zabudowę  pozwalającą  na  załadunek , transport i wyładunek

nieczystośc i  c i e kłych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez

samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę  wylewanie się  bądź  roznoszenie przykrych

woni (odorów), 

d) zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.

3) udokumentowanie prawa do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi (np. kserokopie

poświadczone za zgodnoś ć  z oryginałem dowodów rejestracyjnych, dowodów zakupu, umów

najmu, umów użyczenia). 

Przewodniczący Rady Gminy 

Janusz Mikulski 

 

ID: LENVR-MDGEK-WDDUN-FTKEY-HWBEQ. 
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z odrębnych przepisów, 

c) być  oznakowane w sposób trwały i  widoczny umożliwiający identyfikację  przedsiębiorcy

świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać  czysty i estetyczny

wygląd, 

d) posiadać  konstrukcję  lub zabudowę  pozwalającą  na załadunek , transport i wyładunek

odpadów komunalnych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez

samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę  wysypywanie się  bądź  rozwiewanie

odebranych odpadów a także roznoszenie przykrych woni ( odorów), 

3) urządzeń do zbierania odpadów komunalnych: 

a) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l, 2200

l, 

b) kontenery przeznaczone na odpady wielkogabarytowe lub budowlane o pojemności od 5 m3

do 10 m3, spełniające wymagania Polskich Norm, 

4) udokumentowania prawa do dysponowania pojazdami mechanicznymi, pojemnikami, kontenerami

(np. kserokopie poświadczone za zgodnoś ć  z oryginałem dowodów rejestracyjnych, dowodów

zakupu, umów najmu, umów użyczenia). 

1) bazy transportowej odpowiedniej do świadczonych usług wraz z: 

a) miejscami postojowymi w ilości odpowiadającej liczbie pojazdów przeznaczonych do odbioru

nieczystości ciekłych, 

2) pojazdów asenizacyjnych, które powinny: 

a) spełniać  warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych wynikające

z odrębnych przepisów, 

b) być  oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację  przedsiębiorcy

świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon kontaktowy) oraz posiadać  czysty i estetyczny

wygląd, 

c) posiadać  konstrukcję  lub zabudowę  pozwalającą  na  załadunek , transport i wyładunek

nieczystośc i  c i e kłych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez

samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę  wylewanie się  bądź  roznoszenie przykrych

woni (odorów), 

d) zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny świadczonych usług.

3) udokumentowanie prawa do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi (np. kserokopie

poświadczone za zgodnoś ć  z oryginałem dowodów rejestracyjnych, dowodów zakupu, umów

najmu, umów użyczenia). 
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