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UCHWAŁA NR XXXI/232/10
RADY GMINY KOMPRACHCICE

z dnia 30 lipca 2010 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
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 1996 r. 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 oraz 
z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664) oraz § 2, § 3 i § 
4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. 
z 2006r. Nr 5, poz. 33), Rada Gminy Komprachcice uchwala co następuje: 

§ 1. 

1. Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz najemców (właścicieli lokali) powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno – biurowe w postaci punktu (biura) oraz bazy transportowej wraz 
z garażami, miejscami postojowymi, miejscem do mycia pojazdów, posiadać zaplecze finansowe 
i kadrowe umożliwiające świadczenie usług; 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości stosownej do oferowanych usług, oraz 
umożliwiającej bezpyłowe odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do ich 
zbierania z terenu gminy Komprachcice zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminie Komprachcice: 

a) spełniające wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne 
pojazdów; 

b) oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego 
usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy); wyposażonych w odpowiednie narzędzia 
do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych; 

c) zabezpieczone przed dostępem osób trzecich; 

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego odbioru odpadów zebranych 
selektywnie, zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Komprachcice 
wraz z pojemnikami do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych, pojemnikami do 
selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów, workami foliowymi do 
selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów, kontenerami do gromadzenia 
odpadów komunalnych, 

4) od przedsiębiorcy wymaga się prowadzenia odzysku zebranych odpadów komunalnych na własnej 
instalacji lub należy przedstawić stosowne umowy o przekazaniu tego obowiązku innemu 
przedsiębiorcy, mogącemu wykonywać takie usługi, 

5) posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych 
latach wskaźników odzysku i recyklingu, 

6) posiadać sprzęt informatyczny umożliwiający prowadzenie ewidencji odpadów zebranych selektywnie 
oraz na obliczenie średniego poziomu selekcji, a także przekazywanie organowi gminy drogą 
elektroniczną danych wymaganych przepisami. 
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7) pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz 
przejść szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych; 

8) ustalenie z właścicielami nieruchomości, z którymi przedsiębiorca posiada umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych, systemu odbierania surowców wtórnych obowiązującego na terenie gminy; 

§ 2. 

1. Wymagania określone w § 1 powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami. 

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności: 

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

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

3) tytuł prawny do posiadania środków, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2 i 3 wraz z ich opisem 
technicznym. 

4) kserokopia dowodów rejestracyjnych środków transportu, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt. 2, 

5) aktualna umowa na odbieranie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia. 

§ 3. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci biura oraz bazy transportowej wraz z garażami, 
miejscami postojowymi, miejscem do mycia pojazdów; posiadać zaplecze finansowe i kadrowe 
umożliwiające świadczenie usług; 

2) posiadać sprzęt samochodowy umożliwiający opróżnianie zbiorników bezodpływowych, zgodnie 
z technicznymi oraz sanitarno porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, 
poz.1617); specjalistyczne pojazdy winne być: 

a) trwale oznakowane w sposób widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi ( 
nazwa i adres przedsiębiorcy ,telefon kontaktowy ); 

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

3) zrzut nieczystości ciekłych na stacji zlewnej, z którą ma podpisaną umowę, 

4) pracownicy obsługujący sprzęt specjalistyczny powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze oraz przejść 
szkolenie z zakresu BHP i przepisów przeciwpożarowych. 

§ 4. 

1. Wymagania określone § 3 powinny zostać udowodnione odpowiednimi dokumentami. 

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności: 

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

2) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do rejestru przedsiębiorców 
w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

3) tytuł prawny do posiadania środków, o których mowa w § 3 pkt. 2 wraz z ich opisem technicznym, 

4) kserokopia dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w § 3 pkt. 2, 

5) umowa ze stacją zlewną na odbiór nieczystości płynnych. 
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§ 5. 

Przedsiębiorca zobowiązany jest przeprowadzać każdorazowo po zakończeniu dnia roboczego zabiegi 
sanitarne i porządkowe poprzez dezynfekcję i dezynsekcję środków transportu. 

§ 6. 

1. Wskazuje się Składowisko Odpadów w Opolu jako miejsce unieszkodliwiania i odzysku odpadów 
komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dopuszcza się możliwość odzysku i unieszkodliwiania wysegregowanych odpadów komunalnych 
w innych miejscach, wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (uchwała Sejmiku 
Województwa Opolskiego Nr XVII/193/2008 z dnia 31 marca 2008 r.). 

3. Wskazuje się Oczyszczalnię ścieków w Opolu jako miejsce unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 

§ 7. 

Traci moc Zarządzenie Nr 210/2006 Wójta Gminy Komprachcice z dnia 13 kwietnia 2006 r. 

§ 8. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz umieszczeniu 
w formie internetowej na stronie internetowej Urzędu Gminy i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. 

§ 9. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Antoni Wencel


