
UCHWAŁA NR 188/XLI/2010 
RADY MIASTA PODKOWY LE ŚNEJ 

z dnia 28 czerwca 2010 roku 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
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 zm.) 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, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33) 
Rada Miasta Podkowy Leśnej 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 Podkowa Leśna  
w brzmieniu załącznika nr 1 do uchwały. 

 
§ 2. 

 
Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Podkowa Leśna  
w brzmieniu załącznika nr 2 do uchwały. 

 
§ 3. 

 
Uchwała wymaga ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

 
§ 4. 

 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 



 
Załącznik nr 1 
do uchwały Nr 188/XLI/2010 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 28 czerwca 2010 roku 

 
 

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  

na terenie Miasta Podkowa Leśna 

§ 1. 

Ilekroć w Wymaganiach jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta Podkowa Leśna  
jest mowa o urządzeniach – rozumie się przez to urządzenia przeznaczone do zbierania  
odpadów komunalnych tj. pojemniki, kontenery, worki oraz torby z tworzyw sztucznych 
lub materiałów biodegradowalnych. 

§ 2. 

Wymagania w zakresie urządzeń: 

1. Przedsiębiorca powinien zapewnić właścicielowi nieruchomości, z którym podpisał 
umowę na odbiór odpadów komunalnych, urządzenia na odpady zebrane selektywnie  
i pozostałe niesegregowane. 

2. Przedsiębiorca powinien zapewnić moŜliwość mycia i dezynfekcji pojemników  
i kontenerów na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości, na terenie bazy 
technicznej, w miejscu o utwardzonym i szczelnym podłoŜu, pod warunkiem, Ŝe 
powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej lub do zbiornika 
bezodpływowego, z którego są usuwane we właściwy sposób. 

3. Urządzenia muszą być trwale oznakowane, a oznakowanie powinno zawierać następujące 
informacje: nazwa (firma) przedsiębiorcy, jego adres i telefon. 

4. Przedsiębiorca ma obowiązek prowadzenia stałej konserwacji i naprawy pojemników  
i kontenerów, w celu zapewnienia ich przydatności do realizacji zadań związanych  
z odbiorem odpadów komunalnych. 

§ 3. 

Wymagania w zakresie pojazdów: 

1. Pojazdy słuŜące do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. 
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz 
dodatkowo: 

1) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie to powinno zawierać 
informacje: nazwa (firma) przedsiębiorcy, jego adres i telefon, 

2) powinny być wyposaŜone w sprzęt umoŜliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów 
w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności odbioru 
odpadów, 



3) powinny być przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych  
i odpadów segregowanych, w tym odpadów surowcowych, roślinnych, z remontów, 
wielkogabarytowych, niebezpiecznych oraz odpadów w postaci zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 

2. Pojazdy przeznaczone do odbierania odpadów surowcowych od właścicieli nieruchomości 
powinny być oznakowane w sposób umoŜliwiający ich odróŜnienie od pojazdów 
słuŜących do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych. 

3. Pojazdy przeznaczone do transportu kontenerów oraz pojazdy skrzyniowe powinny 
posiadać zabezpieczenie przed rozwiewaniem odpadów w postaci siatki lub plandeki.  

4. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów zapewnić muszą 
ciągłość i nieprzerywalność usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 

5. Pojazdy słuŜące do odbierania odpadów komunalnych powinny być czyste  
i posiadać estetyczny wygląd. 

6. Zewnętrzne mycie pojazdów słuŜących do odbioru odpadów komunalnych oraz 
dezynfekcja przedziału załadunkowego powinny odbywać się w miarę potrzeb, jednak nie 
rzadziej niŜ 1 raz na miesiąc. 

7. Przedsiębiorca powinien posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie czynności,  
o których mowa w ust. 6.  

§ 4. 

Wymagania w zakresie bazy transportowej: 

1. Teren do parkowania/garaŜowania pojazdów, o których mowa w § 3 powinien być 
utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych. 

2. Przedsiębiorca powinien posiadać dokument potwierdzający moŜliwość 
parkowania/garaŜowania pojazdów, o których mowa w § 3. 

3. Do wykonywania mycia, dezynfekcji, napraw, konserwacji i remontów pojazdów  
we własnym zakresie przedsiębiorca winien posiadać zaplecze techniczne umoŜliwiające 
wykonanie tych prac; z powstałymi w wyniku tych prac odpadami naleŜy postępować 
zgodnie z wymogami przepisów odrębnych. 

4. Zabrania się parkowania pojazdów do wywozu odpadów komunalnych  
na ogólnodostępnych parkingach z wyłączeniem parkowania niezbędnego dla wykonania 
usług wywozu odpadów komunalnych. 

§ 5. 

Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: 

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odpadów komunalnych odebranych  
od właścicieli nieruchomości do miejsc odzysku i unieszkodliwiania wskazanych  
w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Podkowa Leśna przyjętym przez Radę Miasta 
Podkowa Leśna uchwałą Nr 145/XXXIII/2009 z dnia 26 listopada 2009 r. lub innych, 
wymienionych we właściwej decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności o którą ubiega 
się przedsiębiorca.   

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 



 
Załącznik nr 2  
do uchwały Nr 188/XLI/2010 
Rady Miasta Podkowy Leśnej 
z dnia 28 czerwca 2010 roku 

 
 

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

opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych  
na terenie Miasta Podkowa Leśna 

§ 1. 

Wymagania w zakresie pojazdów: 

1. Pojazdy stosowane do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie  
z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908  
z późn. zm.) oraz wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 
poz. 1617) oraz dodatkowo: 

1) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać 
informacje: nazwa (firma) przedsiębiorcy, jego adres i telefon, 

2) powinny być wyposaŜone w sprzęt umoŜliwiający sprzątanie miejsc odbioru 
nieczystości ciekłych w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania 
czynności opróŜniania zbiorników bezodpływowych. 

2. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów zapewnić muszą 
ciągłość i nieprzerywalność usług opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.  

3. Pojazdy słuŜące do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych powinny być myte oraz dezynfekowane zgodnie z wymaganiami  
określonymi w § 10 rozporządzenia z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla 
pojazdów asenizacyjnych. 

4. Przedsiębiorca powinien posiadać dokumenty potwierdzające wykonanie czynności 
wymienionych w ust. 3. 

§ 2. 

Wymagania w zakresie bazy transportowej: 

1. Teren do parkowania/garaŜowania pojazdów, o których mowa w §1, powinien być 
utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych. 

2. Przedsiębiorca powinien posiadać dokument potwierdzający moŜliwość 
parkowania/garaŜowania pojazdów, o których mowa w §1, na terenie spełniającym 
wymagania wskazane w ust. 1. 

3. Do wykonywania mycia, dezynfekcji, napraw, konserwacji i remontów pojazdów  
we własnym zakresie naleŜy posiadać zaplecze techniczne umoŜliwiające wykonanie  
tych prac; z powstałymi w wyniku tych prac odpadami naleŜy postępować zgodnie  
z wymogami przepisów odrębnych.  



4. Zabrania się parkowania pojazdów asenizacyjnych na ogólnodostępnych parkingach  
z wyłączeniem parkowania niezbędnego dla wykonania usług opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta 
Podkowa Leśna 

/-/ 
Janusz Radziejowski 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


