
UCHWAŁA NR XLI/297/10 
RADY GMINY TARNÓW OPOLSKI 

z dnia 31 maja 2010 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych  

Na podstawie 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.) oraz § 2, § 3 i § 4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. 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 Tarnów Opolski uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się  wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 
działalnośc i  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośc i  o raz  opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Tarnów Opolski.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się  o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:  

1)posiadać  bazę  transportową  dla posiadanego sprzętu technicznego, spełniającą  wymogi technologiczne, budowlane, 
przeciwpożarowe, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz sanitarno-higieniczne, wyposażoną w:  

a) miejsca postojowe z punktem naprawy, mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników; w przypadku braku możliwości 
przeprowadzania serwisowania, mycia i dezynfekcji na terenie bazy transportowej przedsiębiorca zobowiązany jest do 
posiadania umowy z podmiotem świadczącym usługi w takim zakresie,  

b) utwardzony plac składowy do magazynowania pojemników na odpady zmieszane i pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów,  

c) utwardzony plac składowy, na którym można prowadzić  segregację  odpadów pozyskanych z selektywnej zbiórki odpadów; 
w przypadku braku posiadania takiego placu przedsiębiorca winien dysponować  umowami z zarządzającymi obiektami, 
instalacjami-urządzeniami, umożliwiającymi realizację takich czynności,  

d) stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych, ewentualnie dysponować  umowami z zarządzającymi obiektami, 
instalacjami-urządzeniami, posiadającymi takie możliwości,  

e) wydzielone boksy magazynowe na poszczególne wysegregowane rodzaje odpadów lub mieć  zawarte umowy 
z zarządzającymi obiektami, instalacjami-urządzeniami posiadającymi takie możliwości,  

f) wydzielone miejsce na magazynowanie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych lub 
mieć zawarte umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami – urządzeniami, posiadającymi takie możliwości,  

g) system ewidencji świadczonych usług,  

2)posiadać  co najmniej jeden specjalistyczny pojazd lub dysponować  taborem pojazdów specjalistycznych, służących do zbierania 
i transportu odpadów komunalnych, w ilości i różnorodności zapewniającej usługobiorcom ciągłość usług oraz gwarantujących 
bezpieczeństwo, estetykę i higienę świadczenia usług poprzez:  

a) prowadzenie załadunku, transportu i wyładunku odpadów komunalnych w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska 
poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, 
a także roznoszenie przykrych woni (odorów),  

b) wyposażenie pojazdów w sprzęt umożliwiający uprzątniecie terenu w razie potrzeby,  

c) zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług, zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia  16 czerwca 2009 r .  w sprawie bezpieczeńs twa i higieny pracy przy 
gospodarowaniu odpadami komunalnymi  

d) oznakowanie posiadanych środków transportowych w sposób umożliwiający ich identyfikację  (nazwa przedsiębiorcy, adres 
i numer telefonu);  

3)posiadać pozostały sprzęt umożliwiający realizację zbiórki odpadów komunalnych według zasad Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Tarnów Opolski, w tym zapewnić  właścicielom nieruchomości możliwoś ć  wyposażenia się 
w odpowiednie urządzenia do gromadzenia odpadów.  

§ 3. Przedsiębiorca ubiegając y  s ię  o zezwolenie na prowadzenie działalnośc i  w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1)posiadać przynajmniej jeden specjalistyczny pojazd asenizacyjny do transportu nieczystości ciekłych, spełniający wymogi zawarte 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. 
U. Nr 193, poz. 1617) a także:  

a) trwale oznakowany adresem i nazwą przedsiębiorcy oraz numerem telefonu,  

b) zabezpieczony przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz pojazdu transportowanych nieczystości ciekłych,  

c) wyposażony w sprzęt umożliwiający uprzątniecie terenu w razie potrzeby;  

2)posiadać  bazę  transportową  dla posiadanego sprzętu technicznego, spełniającą  wymogi technologiczne, budowlane, 
przeciwpożarowe, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska oraz sanitarno-higieniczne, wyposażoną w:  

a) miejsca postojowe z punktem naprawy, mycia i dezynfekcji pojazdów,  

b) system ewidencji świadczonych usług.  

§ 4. Przedsiębiorca winien zapewnić możliwość wykonania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi 
usługami poprzez:  

a) wyposażenie bazy transportowej w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,  

b) wyposażenie bazy transportowej w pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla pracowników,  

c) utrzymanie w należytym stanie higieniczno-sanitarnym urządzeń i instalacji,  

d) uprzątnięcie miejsca świadczenia usług w przypadku jego zanieczyszczenia.  

§ 5. Odpady komunalne zebrane od mieszkańców Gminy Tarnów Opolski, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki 
Odpadami powinny być  przekazane do najbliżej położonych instalacji, w których mogą  być  poddane procesom odzysku lub 
unieszkodliwiania z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii.  

§ 6. Wymagania określone w § 2 - § 4 powinny zostać  udokumentowane, poprzez przedłożenie odpowiednich dokumentów 
potwierdzających w szczególności:  

1)tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,  

2)prowadzenie działalności gospodarczej,  

3)posiadanie środków technicznych,  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Tarnów Opolski.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

  

  

  

Przewodniczący Rady Gminy Tarnów 
Opolski  

 
Rudolf Urban 
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