
        Załącznik nr 1 
        do Zarządzenia  nr  IX/2009 
        Burmistrza Pyzdr 

             z dnia 19 czerwca 2009r. 
 

 

Warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie gminy i miasta Pyzdry 

 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne  

 

§ 1. 

Warunki, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na 

świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie gminy Pyzdry, zwane dalej „warunkami” określają: 

1. Przedmiot i zakres działalności. 

2. Obowiązki przedsiębiorcy świadczącego usługi. 

3. Środki techniczne, jakimi powinien dysponować ubiegający się o zezwolenie na 

prowadzenie działalności. 

4. Procedurę ubiegania się o przyznanie zezwolenia. 

 

§ 2. 

Ilekroć w warunkach jest mowa o: 

- nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo                    

w zbiornikach bezodpływowych, 

- odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, a takŜe odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od 

innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne 

do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, 

- odzysku – rozumie się przez to wszelkie działania nie stwarzające zagroŜenia dla Ŝycia          

i zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub     



w części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i 

ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 

2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 78 ze zm.), 

- posiadaczu odpadów – rozumie się przez to kaŜdego, kto faktycznie włada odpadami 

(wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); 

domniemywa się, Ŝe władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 

znajdujących się na nieruchomości. Posiadacza odpadów obowiązują przepisy 

określone        w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 78 ze. 

zm.), 

- unieszkodliwianiu odpadów – rozumie się przez to poddanie odpadów procesom 

przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych określonych w załączniku nr 6 

do ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagroŜenia 

dla Ŝycia i zdrowia ludzi lub dla środowiska, 

- zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia 

przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstania. 

 

 

Rozdział 2. 

Przedmiot i zakres działalno ści 

 

§ 3. 

Warunki określają, jakie wymagania powinien spełnić oraz jakimi środkami technicznymi 

musi dysponować przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na świadczenie 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie 

gminy i miasta Pyzdry. 

 

Rozdział 3. 

Obowi ązki przedsi ębiorcy 

§ 4. 

Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Pyzdry musi posiadać stosowne 

zezwolenia. 

 



§ 5. 

Zezwolenia, o których mowa w § 4 udziela w drodze decyzji Burmistrz Gminy i Miasta 

Pyzdry na wniosek przedsiębiorcy, który posiada środki techniczne odpowiednie do 

zakresu działalności określone w dalszej części załącznika oraz odpowiedni potencjał 

finansowy          i kadrowy umoŜliwiający zorganizowanie i uruchomienie punktów odbioru 

odpadów i ich właściwe funkcjonowanie. 

 

§ 6. 

1. Z posiadania zezwolenia zwolniona jest gminna jednostka organizacyjna 

prowadząca na obszarze gminy i miasta Pyzdry działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na zasadach określonych w ustawie. 

2. Gminna jednostka organizacyjna musi spełniać warunki wymagane przy udzieleniu 

zezwolenia. 

 

§ 7. 

Przedsiębiorca zobowiązany jest do: 

1. Wykonywania usług w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsca 

załadunku, trasy przewozu oraz miejsca rozładunku odpadów. 

2. Transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych specjalistycznym 

sprzętem przeznaczonym do tego rodzaju usług. 

3. Utrzymania środków transportowych do zbierania i przewozu odpadów i innego 

sprzętu w naleŜytym stanie technicznym i sanitarnym. Kontenery i zbiorniki muszą 

być szczelne, czyste oraz oznakowane w sposób umoŜliwiający identyfikację 

świadczącego usługi. Sprzęt transportowy musi spełniać wymagania przepisów            

o ruchu drogowym. 

4. Wystawiania dowodów korzystania z usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych i opróŜniania zbiorników bezodpływowych i ich transportu z podaniem 

daty i ilości wywiezionych odpadów dla właścicieli nieruchomości. 

5. Zawierania umów z właścicielami i zarządcami nieruchomości na wywóz odpadów      

i nieczystości ciekłych. W terminie 15 dni po upływie kaŜdego miesiąca naleŜy 

sporządzić i przekazać Burmistrzowi Gminy i Miasta Pyzdry wykaz właścicieli            

z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy, oraz z którymi umowy zostały 

rozwiązane lub wygasły. Stawki opłat określone w umowach podpisanych                    

z właścicielami nieruchomości nie mogą być wyŜsze niŜ górne stawki opłat 



uchwalone przez Radę Gminy i Miasta w Pyzdrach. 

6. Prowadzenia rejestru zleceniodawców. 

7. Uiszczania opłaty za składowanie odpadów i przyjęcie ścieków u zarządzającego 

składowiskiem i oczyszczalnią ścieków. 

8. Składania do Urzędu Gminy i Miasta w Pyzdrach  raportów, w terminie do końca 

marca za rok poprzedni lub kaŜdorazowo na Ŝądanie Rady Gminy, o swej 

działalności z podaniem: 

- masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości            

i rodzaju nieczystości ciekłych, 

- sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów, 

- masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i sposobów ich 

zagospodarowania. 

9. Udostępniania do wglądu dokumentów sprzedaŜy usług organom kontrolującym 

stosownie do art. 8b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości              

i porządku w gminach. 

10. Świadczenia usług zgodnie z przepisami ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U.     

z 2001 r. Nr 62, poz. 627 ze zm.), ustawy o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 

628 ze. zm.) i ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 ze zm.). 

 

Rozdział 4. 

Środki techniczne, jakimi musi dysponowa ć przedsi ębiorca świadcz ący usługi 

 

§ 8. 

Pojazdy i sprzęt do odbierania i transportu odpadów komunalnych zarówno do selektywnej 

jak i nieselektywnej ich zbiórki powinny być wyposaŜone w szczelne skrzynie ładunkowe        

z pokryciem górnym oraz zasobniki na odcieki. Do zbierania odpadów zalegających               

w pryzmach powinno się uŜywać ładowarki chwytakowej lub przedsiębiernej. Stanowisko 

do składowania odpadów powinno być zaopatrzone w szczelne pojemniki i kontenery        

a takŜe sprzęt i urządzenia do zagęszczania odpadów (np. spycharka, kompaktor)              

i wyłapywania odcieków ze składowiska. 

 

§ 9. 

Do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych naleŜy 

stosować specjalistyczne pojazdy, wyposaŜone w odpowiedni osprzęt i posiadające 

wymagane atesty.  



 

Rozdział 5. 

Procedura ubiegania si ę o przyznanie zezwolenia. 

 

§ 10. 

Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie gminy i miasta Pyzdry, zwane dalej „zezwoleniem” jest 

wydawane na wniosek złoŜony przez Przedsiębiorcę. Wniosek ten powinien być złoŜony 

zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku     

w gminach. 

 

§ 11. 

Zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wydaje się 

zgodnie z przepisami art. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

 

§ 12. 

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, jednak nie dłuŜszy niŜ 10 lat. 

 

§ 13. 

Burmistrz moŜe odmówić wydania zezwolenia, jeŜeli zamierzony sposób gospodarowania 

odpadami lub nieczystościami ciekłymi: 

- jest niezgodny z wymaganiami ustawy i przepisami odrębnymi, 

- mógłby powodować zagroŜenie dla Ŝycia lub zdrowia ludzi lub środowiska. 

 

 

 

§ 14. 

JeŜeli przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie nie wypełnia określonych w nim warunków 

Burmistrz wzywa go do natychmiastowego zaniechania naruszania tych warunków. JeŜeli 

przedsiębiorca mimo wezwania nadal narusza te warunki Burmistrz w drodze decyzji 

moŜe cofnąć zezwolenie bez odszkodowania. 

 

§ 15. 



Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku wykonania 

określonych w zezwoleniu czynności dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony 

środowiska. 

 

 


