
 

                                     Uchwała Nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach 

                                                          z dnia 29 września 2011 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełnić przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwoleń na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Pyzdry 

                        Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142,poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 
2008 ze zm.) Rada Miejska w Pyzdrach uchwala co następuje:       

                                                                         §1    

Uchwala się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych  od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Pyzdry.  

Przedsiębiorca powinien: 

1) posiadać wszelkie wymagane  prawem pozwolenia i uzgodnienia niezbędne do 
świadczenia usług z zakresu zbierania, transportu ,odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, 

2) posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny, który nie będzie powodował 
zanieczyszczeń i zaśmiecania dróg podczas transportu odpadów, 

3) usuwać na bieżąco zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu 
odpadów, 

4) posiadać oznakowane pojazdy, na których umieszczona jest informacja                               
o przedsiębiorcy, zawierająca nazwę , adres i telefon, 

5) dysponować nieruchomością na bazę techniczną wyposażoną w:       

a) miejsce postojowe dla pojazdów, 

b) miejsce do mycia pojazdów i pojemników, 

c) pomieszczenia magazynowe, 

d) miejsce umożliwiające selekcję odpadów zmieszanych w stopniu pozwalającym 
osiąganie w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy 
selekcja przez właścicieli nieruchomości  nie będzie realizowana w stopniu 
wystarczającym. 

6) zapewnić codzienne mycie i  dezynfekowanie pojazdów przeznaczonych do odbioru     
komunalnych ulegających biodegradacji  i nieselekcjonowanych oraz mycie                        



i dezynfekcję   pojemników i kontenerów służących do prowadzenia przedmiotowej 
działalności, 

7) odbierać odpady komunalne zgodnie z ustalonym harmonogramem,        

8) zapewnić usługobiorcy możliwości zakupu lub dzierżawy pojemników lub worków do 
gromadzenia odpadów zmieszanych jak również odpadów selektywnie zebranych na 
terenie nieruchomości, 

9) posiadać pojazdy spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 
1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), 
służące do odbierania odpadów komunalnych: 

            a) domowych, 

          b) opakowaniowych ( papier, tektura, szkło bezbarwne, szkło kolorowe, tworzywa     
        sztuczne, metale), 

 c) niebezpiecznych ( m. in. baterie, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach 
      itp.), 

 d) wielkogabarytowych, 

 e) budowlanych, 

 f) nieselekcjonowanych, 

 g) biodegradowalnych.           

     10) prowadzić ewidencję umów zawartych z właścicielami nieruchomości oraz ewidencję    
 umów rozwiązanych, 

    11) przekazywać zebrane odpady komunalne do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia  
 wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

 

                                                                        §2 

    Uchwala się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie           
 zezwolenia na opróżnianie  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości    
 ciekłych. 

      Przedsiębiorca powinien: 

1) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne określone                            
     w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie                 
    wymagań dla pojazdów  asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617). Pojazdy te winny   
     umożliwiać prowadzenie przedmiotowej działalności zgodnie z Gminnym Planem   



      Gospodarki  Odpadami oraz Regulaminem  utrzymania czystości i porządku na terenie     
       gminy Pyzdry, 

1) zapewnić właściwy stan techniczny sprzętu specjalistycznego, który zagwarantuje 
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem dróg, po których będzie się poruszać, 

2) usuwać na bieżąco zanieczyszczenia powstające w czasie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 

3) zorganizować  odbiór  i transport nieczystości ciekłych tak, aby nie zagrażały one 
bezpieczeństwu ruchu drogowego, 

4) zapewnić codzienne mycie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do 
opróżniania zbiorników bezodpływowych, 

5) posiadać  oznakowane pojazdy, na których umieszczona jest informacja                        
o przedsiębiorcy, zawierająca nazwę , adres i telefon, 

6) dysponować bazą techniczną wyposażoną w : 

a) miejsca postojowe dla pojazdów, 

b) miejsca  do mycia pojazdów, 

           8) przekazywać odebrane nieczystości ciekłe do oczyszczalni, z którymi przedsiębiorca     

               posiada zawartą umowę. 

                                                                         §3 

Traci moc Zarządzenie Nr IX/2009 Burmistrza Pyzdr  z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie 
ustalenia warunków, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o wydanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie gminy i miasta Pyzdry. 

                                                                       § 4 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Pyzdr. 

                                                                        §5 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

/-/ Elżbieta Kłossowska  



                                                                    Uzasadnienie 

      Do uchwały Nr VII/63/2011 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 września 2011r. 

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada gminy określa, w drodze 
uchwały wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenia 
dotyczące odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 

 

                                                                                                                          

Burmistrz Pyzdr 

/-/ Krzysztof Strużyński  

                                 

    

                                        

 

            

 

 

 

 

 

 


