
 
UCHWAŁA NR XXXII/ 159 /09 

RADY GMINY CEGŁÓW  
z dnia 22 października 2009 

 
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 przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  oraz  art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada 
Gminy Cegłów uchwala co następuje: 

 
§1 

Określa się wymogi jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie gminy Cegłów, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały. 

 
§2 

Określa się wymogi jakie powinien  spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Cegłów, stanowiące załącznik nr 2 do 
uchwały. 

 
§3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cegłów. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.  
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
Uzasadnienie 
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale 
zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. z 2009r. Nr 92, poz. 753) wprowadziła do ustawy z dnia 
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. 
zm.) zmiany w art. 7 ust. 3a, które nakładają na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze uchwały wymagań 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.  
 Wymagania określają wyposaŜenie techniczne oraz zabiegi sanitarne i porządkowe niezbędne do 
świadczenia usług w wyŜej wymienionym zakresie. Wymagania zostały określone w sposób precyzyjny i 
zrozumiały, nie utrudniają dostępu do rynku przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych i opróŜniania zbiorników bezodpływowych oraz nie ograniczają i nie dyskryminują 
konkurencji na tych rynkach.  
 Wymagania określone w uchwale są zgodne z regulaminem utrzymania czystości i porządku w 
gminach, przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz gminnym i wojewódzkim 
planem gospodarki odpadami.  



  Załącznik Nr 1  
do Uchwały Rady Gminy Cegłów  

Nr XXXII/159/09 z dnia 22 października 2009r 
 
Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie gminy Cegłów 
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na pobieranie odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz właścicieli lub najemców lokali, powinien spełniać 
następujące wymagania: 

1. Sporządzić wniosek zgodnie z wymaganiami art. 8 ust. 1, 1a, 2 i 2b ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 
236, poz. 2008 z późn. zm.) 

2. Posiadać specjalistyczny sprzęt transportowy i pozostały, który: 
a) spełnia wymogi sanitarne oraz kodeksu drogowego 
b) odpowiada wymogom technologii załadunku i transportu odpadów komunalnych, 
c) jest właściwie oznakowany w sposób trwały i widoczny umoŜliwiający 

identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi (nazwa, adres, telefon 
kontaktowy) oraz posiadać czysty i estetyczny wygląd, 

d) posiadać konstrukcję lub zabudowę pozwalającą na załadunek, transport i 
wyładunek odpadów komunalnych w sposób niepowodujący zanieczyszczenia 
środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez przedsiębiorcę 
wysypywanie się, wylewanie bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a takŜe 
roznoszenie przykrych woni (odorów), 

e) pod względem ilości i stanu technicznego zapewni prawidłową i terminową 
moŜliwość dalszej realizacji, co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym, 
systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w Gminnym planie 
gospodarki odpadami oraz w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w 
Gminie Cegłów,  

3. Nie posiadać zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

4. ZłoŜyć zobowiązanie do odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych 
wymienionych w art. 8 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

5. Zobowiązać się, Ŝe w terminie do 15 dnia po upływie kaŜdego miesiąca do 
sporządzania i przekazywania wójtowi wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi 
w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz 
wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy 
rozwiązywaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 
właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 

6. Zobowiązać się do składania Wójtowi informacji w terminie od końca pierwszego 
kwartału za poprzedni rok kalendarzowy dotyczącej: 
a) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych, 
b) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 

komunalnych, 
c) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 

składowisku odpadów, 
d) asy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nieskładowanych na 

składowisku odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania. 



7. Zobowiązać się do dostarczania właścicielom nieruchomości oraz właścicielom lub 
najemcom lokali, określone Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Cegłów, urządzenia do selektywnej zbiórki odpadów.  

8. Posiadać aktualne umowy umoŜliwiające przekazanie odpadów do dalszego 
przetworzenia lub unieszkodliwienia. 

9. Prowadzić segregację odpadów. 
10. Dostarczyć szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, uwzględniającą 

zapis art. 61 ustawy o odpadach, która, po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do 
podjęcia przez radę gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat. 

11. Udokumentować prawa do posiadanego taboru specjalistycznego. 
12. Posiadać aktualne zezwolenie właściwego  starosty na odbiór i transport odpadów.  
13. Spełnianie powyŜszych wymagań powinno zostać potwierdzone w formie 

załączników do prawidłowo wypełnionego wniosku wymienionego w pkt 1. 
 
        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Gminy Cegłów  

Nr XXXII/159/09 z dnia 22 października 2009r 
 
Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych w Gminie 
Cegłów 
 
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości płynnych, powinien spełniać następujące 
wymagania: 

1. Sporządzić wniosek zgodnie z wymaganiami art. 8 ust. 1, 1a, 2a ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 

2. PrzedłoŜyć aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, zgodnej z zakresem działalności objętej 
wnioskiem. 

3. Posiadać pojazdy asenizacyjne do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości płynnych, które: 
a) są dopuszczone do ruchu drogowego,  
b) są właściwie oznakowane i opatrzone w sposób widoczny i trwały w logo 

przedsiębiorcy, 
c) spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 

2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 
1617), 

4. Nie posiadać zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na 
ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

5. ZłoŜyć zobowiązanie, Ŝe w terminie do 15 maja po upływie kaŜdego miesiąca 
przekaŜe wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu 
zawarł umowy na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu 
umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę 
oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. Ponadto w terminie 
do 15 dnia po upływie kaŜdego miesiąca przekaŜe wójtowi wykaz właścicieli 
nieruchomości, którymi w poprzednim miesiącu zbiorniki bezodpływowe, wykaz 
zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres 
nieruchomości, datę opróŜnienia zbiornika, ilość wywiezionych nieczystości, adres 
oczyszczalni, która odebrała nieczystości. 

6. Posiadać aktualną umowę umoŜliwiającą przekazanie nieczystości płynnych do 
unieszkodliwienia.  

7. Dostarczyć szczegółową kalkulację kosztów funkcjonowania systemu, uwzględniającą 
zapis art. 61 ustawy o odpadach, która po weryfikacji, będzie stanowiła podstawę do 
podjęcia przez rade gminy uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat.  

8. Udokumentować prawa do posiadanego taboru specjalistycznego oraz waŜność 
przeglądu technicznego.  

9. Spełnienie powyŜszych wymagań powinno zostać potwierdzone w formie 
załączników do prawidłowo wypełnionego wniosku wymienionego w pkt 1. 
 

        Przewodnicząca Rady Gminy 
        (-) mgr inŜ. Teodora Wójcik 

 


