
UCHWAŁA NR L/324/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE  

z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złoczew.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97,

Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 z 2010r. Nr.47, poz. 278) Rada Miejska w Złoczewie 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 Gminy

Złoczew, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.  

§ 2. Określa się  wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na

terenie Gminy Złoczew, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.  

§ 4. Uchwał ę  podaje się  do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie

Miejskim w Złoczewie oraz umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Złoczew w Biuletynie

Informacji Publicznej.  

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

Łódzkiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie 

Jerzy Wieczorek 

 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEWZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości winien posiadać  tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza transportowa

wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie

pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa winna znajdować

się na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania pojazdów na terenie

własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą   świadczącym usługi w tym

zakresie.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe; 

a) o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych

w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez

przedsiębiorcę, wysypywanie się, bądź rozwiewanie odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów),

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) wyposażone w odpowiednie narzędzia do mechanicznego lub ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych

w trakcie prac załadunkowych, 

e) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w Regulaminie

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoczew, tj.: pojemniki, kontenery lub worki, przeznaczone do

zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów

w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia

odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów; 

3) zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów i urządzeń, o których mowa w punkcie 1 i 2, w celu zapewnienia

ciągłości świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu komunalnych odpadów stałych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcą  dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu odpadów

komunalnych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości oraz terminu wywozu odpadów; 

4) zapewnić usługobiorcom możliwość zakupu, dzierżawy lub użyczenia odpowiednich pojemników do gromadzenia

odpadów; 

5) odbierać  w sposób selektywny odpady komunalne selektywnie zebrane na nieruchomości, na podstawie

podpisanej umowy z jej właścicielem; 

6) zatrudnić  wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności zbierania, transportu i przekazania do

odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych; 

7) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności odbierania i transportu opadów w odzież  roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego. 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów;

2) posiadać  aktualne umowy lub pisemne zapewnienia potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów do składania,

dalszego przetwarzania lub unieszkodliwienia na składowisku wymienionych w Planie Gospodarki Odpadami

Województwa Łódzkiego 2011 wprowadzonym uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca, sporządzić  i przekazać  Burmistrzowi Miasta Złoczew

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na odbieranie odpadów

komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu

lub wygasały; 

2) sporządzać i przekazać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w terminie do końca pierwszego

kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, składowanych na stanowiskach odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, nieskładowalnych na stanowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania; 

3) udokumentować  realizację  obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na

składowiska odpadów; 

4) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych, winien posiadać  tytuł  prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza

transportowa wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie

i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa

winna znajdować  się  na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać  odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem

osób niepowołanych. W przypadku braku możliwości przeprowadzania czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania

pojazdów na terenie własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą

świadczącym usługi w tym zakresie.  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne; 

a) spełniające wymagania określone w szczególności w przepisach dotyczących wymagań  dla pojazdów

asenizacyjnych oraz w innych aktach prawnych, 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) zapewnić  odpowiedni stan techniczny pojazdów, o których mowa w punkcie 1, w celu zapewnienia ciągłości

świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcom dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu

nieczystości ciekłych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości nieczystości oraz terminu wywozu

nieczystości; 

4) zatrudniać  wykwalifikowanych pracowników, wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych; 

5) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych w odzież roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego; 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów, w przypadku kodu 20 03 04;

2) posiadać aktualną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez

Oczyszczalnię   Ścieków w Złoczewie lub inną  stację  zlewną,  zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji

zlewnych oraz zgodnie z warunkami wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określonymi

w odrębnych przepisach. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczewa

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim

miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; 

2) sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy odebranych ścieków w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

b) miejsce zrzutu odebranych ścieków;

3) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach, w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 
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UCHWAŁA NR L/324/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE  

z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złoczew.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97,

Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 z 2010r. Nr.47, poz. 278) Rada Miejska w Złoczewie 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 Gminy

Złoczew, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.  

§ 2. Określa się  wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na

terenie Gminy Złoczew, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.  

§ 4. Uchwał ę  podaje się  do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie

Miejskim w Złoczewie oraz umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Złoczew w Biuletynie

Informacji Publicznej.  

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

Łódzkiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie 

Jerzy Wieczorek 

 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEWZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości winien posiadać  tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza transportowa

wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie

pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa winna znajdować

się na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania pojazdów na terenie

własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą   świadczącym usługi w tym

zakresie.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe; 

a) o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych

w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez

przedsiębiorcę, wysypywanie się, bądź rozwiewanie odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów),

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) wyposażone w odpowiednie narzędzia do mechanicznego lub ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych

w trakcie prac załadunkowych, 

e) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w Regulaminie

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoczew, tj.: pojemniki, kontenery lub worki, przeznaczone do

zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów

w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia

odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów; 

3) zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów i urządzeń, o których mowa w punkcie 1 i 2, w celu zapewnienia

ciągłości świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu komunalnych odpadów stałych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcą  dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu odpadów

komunalnych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości oraz terminu wywozu odpadów; 

4) zapewnić usługobiorcom możliwość zakupu, dzierżawy lub użyczenia odpowiednich pojemników do gromadzenia

odpadów; 

5) odbierać  w sposób selektywny odpady komunalne selektywnie zebrane na nieruchomości, na podstawie

podpisanej umowy z jej właścicielem; 

6) zatrudnić  wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności zbierania, transportu i przekazania do

odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych; 

7) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności odbierania i transportu opadów w odzież  roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego. 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów;

2) posiadać  aktualne umowy lub pisemne zapewnienia potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów do składania,

dalszego przetwarzania lub unieszkodliwienia na składowisku wymienionych w Planie Gospodarki Odpadami

Województwa Łódzkiego 2011 wprowadzonym uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca, sporządzić  i przekazać  Burmistrzowi Miasta Złoczew

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na odbieranie odpadów

komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu

lub wygasały; 

2) sporządzać i przekazać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w terminie do końca pierwszego

kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, składowanych na stanowiskach odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, nieskładowalnych na stanowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania; 

3) udokumentować  realizację  obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na

składowiska odpadów; 

4) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych, winien posiadać  tytuł  prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza

transportowa wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie

i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa

winna znajdować  się  na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać  odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem

osób niepowołanych. W przypadku braku możliwości przeprowadzania czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania

pojazdów na terenie własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą

świadczącym usługi w tym zakresie.  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne; 

a) spełniające wymagania określone w szczególności w przepisach dotyczących wymagań  dla pojazdów

asenizacyjnych oraz w innych aktach prawnych, 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) zapewnić  odpowiedni stan techniczny pojazdów, o których mowa w punkcie 1, w celu zapewnienia ciągłości

świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcom dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu

nieczystości ciekłych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości nieczystości oraz terminu wywozu

nieczystości; 

4) zatrudniać  wykwalifikowanych pracowników, wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych; 

5) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych w odzież roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego; 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów, w przypadku kodu 20 03 04;

2) posiadać aktualną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez

Oczyszczalnię   Ścieków w Złoczewie lub inną  stację  zlewną,  zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji

zlewnych oraz zgodnie z warunkami wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określonymi

w odrębnych przepisach. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczewa

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim

miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; 

2) sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy odebranych ścieków w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

b) miejsce zrzutu odebranych ścieków;

3) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach, w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 
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UCHWAŁA NR L/324/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE  

z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złoczew.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97,

Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 z 2010r. Nr.47, poz. 278) Rada Miejska w Złoczewie 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 Gminy

Złoczew, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.  

§ 2. Określa się  wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na

terenie Gminy Złoczew, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.  

§ 4. Uchwał ę  podaje się  do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie

Miejskim w Złoczewie oraz umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Złoczew w Biuletynie

Informacji Publicznej.  

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

Łódzkiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie 

Jerzy Wieczorek 

 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEWZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości winien posiadać  tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza transportowa

wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie

pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa winna znajdować

się na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania pojazdów na terenie

własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą   świadczącym usługi w tym

zakresie.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe; 

a) o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych

w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez

przedsiębiorcę, wysypywanie się, bądź rozwiewanie odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów),

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) wyposażone w odpowiednie narzędzia do mechanicznego lub ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych

w trakcie prac załadunkowych, 

e) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w Regulaminie

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoczew, tj.: pojemniki, kontenery lub worki, przeznaczone do

zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów

w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia

odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów; 

3) zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów i urządzeń, o których mowa w punkcie 1 i 2, w celu zapewnienia

ciągłości świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu komunalnych odpadów stałych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcą  dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu odpadów

komunalnych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości oraz terminu wywozu odpadów; 

4) zapewnić usługobiorcom możliwość zakupu, dzierżawy lub użyczenia odpowiednich pojemników do gromadzenia

odpadów; 

5) odbierać  w sposób selektywny odpady komunalne selektywnie zebrane na nieruchomości, na podstawie

podpisanej umowy z jej właścicielem; 

6) zatrudnić  wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności zbierania, transportu i przekazania do

odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych; 

7) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności odbierania i transportu opadów w odzież  roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego. 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów;

2) posiadać  aktualne umowy lub pisemne zapewnienia potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów do składania,

dalszego przetwarzania lub unieszkodliwienia na składowisku wymienionych w Planie Gospodarki Odpadami

Województwa Łódzkiego 2011 wprowadzonym uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca, sporządzić  i przekazać  Burmistrzowi Miasta Złoczew

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na odbieranie odpadów

komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu

lub wygasały; 

2) sporządzać i przekazać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w terminie do końca pierwszego

kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, składowanych na stanowiskach odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, nieskładowalnych na stanowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania; 

3) udokumentować  realizację  obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na

składowiska odpadów; 

4) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych, winien posiadać  tytuł  prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza

transportowa wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie

i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa

winna znajdować  się  na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać  odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem

osób niepowołanych. W przypadku braku możliwości przeprowadzania czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania

pojazdów na terenie własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą

świadczącym usługi w tym zakresie.  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne; 

a) spełniające wymagania określone w szczególności w przepisach dotyczących wymagań  dla pojazdów

asenizacyjnych oraz w innych aktach prawnych, 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) zapewnić  odpowiedni stan techniczny pojazdów, o których mowa w punkcie 1, w celu zapewnienia ciągłości

świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcom dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu

nieczystości ciekłych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości nieczystości oraz terminu wywozu

nieczystości; 

4) zatrudniać  wykwalifikowanych pracowników, wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych; 

5) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych w odzież roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego; 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów, w przypadku kodu 20 03 04;

2) posiadać aktualną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez

Oczyszczalnię   Ścieków w Złoczewie lub inną  stację  zlewną,  zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji

zlewnych oraz zgodnie z warunkami wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określonymi

w odrębnych przepisach. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczewa

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim

miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; 

2) sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy odebranych ścieków w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

b) miejsce zrzutu odebranych ścieków;

3) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach, w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 
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UCHWAŁA NR L/324/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE  

z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złoczew.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97,

Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 z 2010r. Nr.47, poz. 278) Rada Miejska w Złoczewie 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 Gminy

Złoczew, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.  

§ 2. Określa się  wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na

terenie Gminy Złoczew, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.  

§ 4. Uchwał ę  podaje się  do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie

Miejskim w Złoczewie oraz umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Złoczew w Biuletynie

Informacji Publicznej.  

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

Łódzkiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie 

Jerzy Wieczorek 

 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEWZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości winien posiadać  tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza transportowa

wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie

pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa winna znajdować

się na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania pojazdów na terenie

własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą   świadczącym usługi w tym

zakresie.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe; 

a) o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych

w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez

przedsiębiorcę, wysypywanie się, bądź rozwiewanie odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów),

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) wyposażone w odpowiednie narzędzia do mechanicznego lub ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych

w trakcie prac załadunkowych, 

e) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w Regulaminie

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoczew, tj.: pojemniki, kontenery lub worki, przeznaczone do

zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów

w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia

odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów; 

3) zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów i urządzeń, o których mowa w punkcie 1 i 2, w celu zapewnienia

ciągłości świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu komunalnych odpadów stałych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcą  dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu odpadów

komunalnych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości oraz terminu wywozu odpadów; 

4) zapewnić usługobiorcom możliwość zakupu, dzierżawy lub użyczenia odpowiednich pojemników do gromadzenia

odpadów; 

5) odbierać  w sposób selektywny odpady komunalne selektywnie zebrane na nieruchomości, na podstawie

podpisanej umowy z jej właścicielem; 

6) zatrudnić  wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności zbierania, transportu i przekazania do

odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych; 

7) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności odbierania i transportu opadów w odzież  roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego. 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów;

2) posiadać  aktualne umowy lub pisemne zapewnienia potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów do składania,

dalszego przetwarzania lub unieszkodliwienia na składowisku wymienionych w Planie Gospodarki Odpadami

Województwa Łódzkiego 2011 wprowadzonym uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca, sporządzić  i przekazać  Burmistrzowi Miasta Złoczew

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na odbieranie odpadów

komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu

lub wygasały; 

2) sporządzać i przekazać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w terminie do końca pierwszego

kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, składowanych na stanowiskach odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, nieskładowalnych na stanowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania; 

3) udokumentować  realizację  obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na

składowiska odpadów; 

4) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych, winien posiadać  tytuł  prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza

transportowa wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie

i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa

winna znajdować  się  na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać  odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem

osób niepowołanych. W przypadku braku możliwości przeprowadzania czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania

pojazdów na terenie własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą

świadczącym usługi w tym zakresie.  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne; 

a) spełniające wymagania określone w szczególności w przepisach dotyczących wymagań  dla pojazdów

asenizacyjnych oraz w innych aktach prawnych, 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) zapewnić  odpowiedni stan techniczny pojazdów, o których mowa w punkcie 1, w celu zapewnienia ciągłości

świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcom dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu

nieczystości ciekłych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości nieczystości oraz terminu wywozu

nieczystości; 

4) zatrudniać  wykwalifikowanych pracowników, wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych; 

5) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych w odzież roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego; 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów, w przypadku kodu 20 03 04;

2) posiadać aktualną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez

Oczyszczalnię   Ścieków w Złoczewie lub inną  stację  zlewną,  zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji

zlewnych oraz zgodnie z warunkami wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określonymi

w odrębnych przepisach. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczewa

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim

miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; 

2) sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy odebranych ścieków w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

b) miejsce zrzutu odebranych ścieków;

3) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach, w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 
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UCHWAŁA NR L/324/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE  

z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złoczew.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97,

Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 z 2010r. Nr.47, poz. 278) Rada Miejska w Złoczewie 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 Gminy

Złoczew, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.  

§ 2. Określa się  wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na

terenie Gminy Złoczew, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.  

§ 4. Uchwał ę  podaje się  do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie

Miejskim w Złoczewie oraz umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Złoczew w Biuletynie

Informacji Publicznej.  

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

Łódzkiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie 

Jerzy Wieczorek 

 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEWZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości winien posiadać  tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza transportowa

wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie

pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa winna znajdować

się na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania pojazdów na terenie

własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą   świadczącym usługi w tym

zakresie.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe; 

a) o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych

w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez

przedsiębiorcę, wysypywanie się, bądź rozwiewanie odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów),

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) wyposażone w odpowiednie narzędzia do mechanicznego lub ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych

w trakcie prac załadunkowych, 

e) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w Regulaminie

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoczew, tj.: pojemniki, kontenery lub worki, przeznaczone do

zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów

w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia

odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów; 

3) zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów i urządzeń, o których mowa w punkcie 1 i 2, w celu zapewnienia

ciągłości świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu komunalnych odpadów stałych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcą  dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu odpadów

komunalnych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości oraz terminu wywozu odpadów; 

4) zapewnić usługobiorcom możliwość zakupu, dzierżawy lub użyczenia odpowiednich pojemników do gromadzenia

odpadów; 

5) odbierać  w sposób selektywny odpady komunalne selektywnie zebrane na nieruchomości, na podstawie

podpisanej umowy z jej właścicielem; 

6) zatrudnić  wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności zbierania, transportu i przekazania do

odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych; 

7) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności odbierania i transportu opadów w odzież  roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego. 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów;

2) posiadać  aktualne umowy lub pisemne zapewnienia potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów do składania,

dalszego przetwarzania lub unieszkodliwienia na składowisku wymienionych w Planie Gospodarki Odpadami

Województwa Łódzkiego 2011 wprowadzonym uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca, sporządzić  i przekazać  Burmistrzowi Miasta Złoczew

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na odbieranie odpadów

komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu

lub wygasały; 

2) sporządzać i przekazać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w terminie do końca pierwszego

kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, składowanych na stanowiskach odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, nieskładowalnych na stanowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania; 

3) udokumentować  realizację  obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na

składowiska odpadów; 

4) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych, winien posiadać  tytuł  prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza

transportowa wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie

i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa

winna znajdować  się  na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać  odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem

osób niepowołanych. W przypadku braku możliwości przeprowadzania czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania

pojazdów na terenie własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą

świadczącym usługi w tym zakresie.  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne; 

a) spełniające wymagania określone w szczególności w przepisach dotyczących wymagań  dla pojazdów

asenizacyjnych oraz w innych aktach prawnych, 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) zapewnić  odpowiedni stan techniczny pojazdów, o których mowa w punkcie 1, w celu zapewnienia ciągłości

świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcom dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu

nieczystości ciekłych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości nieczystości oraz terminu wywozu

nieczystości; 

4) zatrudniać  wykwalifikowanych pracowników, wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych; 

5) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych w odzież roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego; 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów, w przypadku kodu 20 03 04;

2) posiadać aktualną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez

Oczyszczalnię   Ścieków w Złoczewie lub inną  stację  zlewną,  zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji

zlewnych oraz zgodnie z warunkami wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określonymi

w odrębnych przepisach. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczewa

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim

miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; 

2) sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy odebranych ścieków w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

b) miejsce zrzutu odebranych ścieków;

3) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach, w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 
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UCHWAŁA NR L/324/10  

RADY MIEJSKIEJ W ZŁOCZEWIE  

z dnia 28 października 2010 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Złoczew.

 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z 2006r. Nr 144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464, z 2009r. Nr 18, poz. 97,

Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664 z 2010r. Nr.47, poz. 278) Rada Miejska w Złoczewie 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 Gminy

Złoczew, stanowiące załącznik nr 1 do Uchwały.  

§ 2. Określa się  wymagania jakie powinien spełniać  przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia na

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na

terenie Gminy Złoczew, stanowiące załącznik nr 2 do Uchwały.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złoczewa.  

§ 4. Uchwał ę  podaje się  do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie

Miejskim w Złoczewie oraz umieszczenie w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Złoczew w Biuletynie

Informacji Publicznej.  

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

Łódzkiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Złoczewie 

Jerzy Wieczorek 

 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEWZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości winien posiadać  tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza transportowa

wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie

pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa winna znajdować

się na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem osób niepowołanych.

W przypadku braku możliwości przeprowadzenia czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania pojazdów na terenie

własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą   świadczącym usługi w tym

zakresie.  

Załącznik nr 1 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy samochodowe; 

a) o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych

w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez

przedsiębiorcę, wysypywanie się, bądź rozwiewanie odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów),

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) wyposażone w odpowiednie narzędzia do mechanicznego lub ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych

w trakcie prac załadunkowych, 

e) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) posiadać właściwe urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone w Regulaminie

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Złoczew, tj.: pojemniki, kontenery lub worki, przeznaczone do

zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów

w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających biodegradacji z całości strumienia

odpadów komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych,

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów z remontów; 

3) zapewnić odpowiedni stan techniczny pojazdów i urządzeń, o których mowa w punkcie 1 i 2, w celu zapewnienia

ciągłości świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu komunalnych odpadów stałych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcą  dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu odpadów

komunalnych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości oraz terminu wywozu odpadów; 

4) zapewnić usługobiorcom możliwość zakupu, dzierżawy lub użyczenia odpowiednich pojemników do gromadzenia

odpadów; 

5) odbierać  w sposób selektywny odpady komunalne selektywnie zebrane na nieruchomości, na podstawie

podpisanej umowy z jej właścicielem; 

6) zatrudnić  wykwalifikowanych pracowników wykonujących czynności zbierania, transportu i przekazania do

odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych; 

7) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności odbierania i transportu opadów w odzież  roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego. 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów;

2) posiadać  aktualne umowy lub pisemne zapewnienia potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów do składania,

dalszego przetwarzania lub unieszkodliwienia na składowisku wymienionych w Planie Gospodarki Odpadami

Województwa Łódzkiego 2011 wprowadzonym uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca, sporządzić  i przekazać  Burmistrzowi Miasta Złoczew

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na odbieranie odpadów

komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu

lub wygasały; 

2) sporządzać i przekazać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, w terminie do końca pierwszego

kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

b) sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych,

c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, składowanych na stanowiskach odpadów,

d) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, nieskładowalnych na stanowiskach odpadów

i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania; 

3) udokumentować  realizację  obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na

składowiska odpadów; 

4) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY 

ZŁOCZEW  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1. W zakresie technicznym:  

2. W zakresie organizacyjnym:  

3. W zakresie formalno-prawnym:  

§ 2. Przedsiębiorca prowadzący działalnoś ć  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych jest zobowiązany: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych, winien posiadać  tytuł  prawny do nieruchomości, na której znajduje się  baza

transportowa wyposażona w miejsca postojowe dla pojazdów (zapewniająca codzienne parkowanie, garażowanie

i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów. Baza transportowa

winna znajdować  się  na otwartym ogrodzonym terenie oraz posiadać  odpowiednie zabezpieczenia przed dostępem

osób niepowołanych. W przypadku braku możliwości przeprowadzania czynności mycia, dezynfekcji i serwisowania

pojazdów na terenie własnej bazy transportowej, przedsiębiorca winien posiadać  umowę  z przedsiębiorcą

świadczącym usługi w tym zakresie.  

Załącznik nr 2 

do uchwały Nr L/324/10

Rady Miejskiej w Złoczewie

z dnia 28 października 2010 r.

1) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne; 

a) spełniające wymagania określone w szczególności w przepisach dotyczących wymagań  dla pojazdów

asenizacyjnych oraz w innych aktach prawnych, 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa

dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa

przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

d) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych;

2) zapewnić  odpowiedni stan techniczny pojazdów, o których mowa w punkcie 1, w celu zapewnienia ciągłości

świadczonych usług oraz zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczeństwa i higieny pracy osób

zatrudnionych przy świadczeniu usług. 

1) wykonywać  usługi zgodnie z obowiązującym prawem, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na

terenie Gminy Złoczew oraz innymi obowiązującymi przepisami; 

2) dokonywać  wywozu nieczystości ciekłych z nieruchomości, wyłącznie na podstawie umowy zawartej

z właścicielem nieruchomości; 

3) zapewnić  wydawanie usługobiorcom dowodów korzystania z usług przedsiębiorcy w zakresie wywozu

nieczystości ciekłych, z uwzględnieniem danych właściciela nieruchomości, ilości nieczystości oraz terminu wywozu

nieczystości; 

4) zatrudniać  wykwalifikowanych pracowników, wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych; 

5) wyposażyć  pracowników wykonujących czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych w odzież roboczą

z elementami odblaskowymi oraz oznakowaną  w sposób trwały znakami identyfikacyjnymi przedsiębiorstwa

wywozowego; 

1) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów, w przypadku kodu 20 03 04;

2) posiadać aktualną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez

Oczyszczalnię   Ścieków w Złoczewie lub inną  stację  zlewną,  zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji

zlewnych oraz zgodnie z warunkami wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych określonymi

w odrębnych przepisach. 

1) w terminie do 15-go dnia po upływie każdego miesiąca sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczewa

wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarto umowy na opróżnianie zbiorników

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim

miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; 

2) sporządzać i przekazywać Burmistrzowi Miasta Złoczew informacje, dotyczące; 

a) masy odebranych ścieków w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

b) miejsce zrzutu odebranych ścieków;

3) umożliwić  organowi wydającemu zezwolenie lub wskazanym i upoważnionym przez ten organ przedstawicielom,

na jego żądanie, przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do wykonywania

zezwolenia, umożliwić  wstęp osobom kontrolującym na teren przedsiębiorcy, w dniach i godzinach, w których

prowadzona jest działalność objęta zezwoleniem, udzielić pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazać dokumenty lub

inne nośniki informacji, przedstawić wszelkie dane mające związek z przedmiotem kontroli. 
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