
Uchwała Nr  
Rady Gminy Lesznowola 

z dnia 11 marca 2010r. 
 
 

w sprawie wymaga ń, jakie powinni spełnia ć przedsi ębiorcy ubiegaj ący si ę o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komu nalnych od 
właścicieli nieruchomo ści oraz opró żniania zbiorników  bezodpływowych i transportu 
nieczysto ści ciekłych 

 
   

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pózn zm.), art. 7 ust 3 i ust. 3a ustawy z dnia 
13 października 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2005r Nr 
236, poz. 2008, ze zm. ) Rada Gminy Lesznowola uchwala co następuje : 
 

§ 1 
Przedsiębiorcy  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  na prowadzenie działalności w 
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  powinni spełnia ć 
nast ępujące  wymagania :  
 

1. Posiadanie stosownego zezwolenia  na prowadzenie działalności  gospodarczej – 
wpis do  Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestracja działalności we właściwym 
urzędzie gminy. 

2. Posiadanie  tytułu prawnego  do dysponowania  nieruchomością , na której  jest 
zlokalizowana  baza lokalowa i transportowa . Baza powinna być zlokalizowana  na 
terenie utwardzonym,  ogrodzonym , posiadać pomieszczenia  socjalne oraz spełniać 
wymagania  wynikające z przepisów prawa budowlanego,  normy bezpieczeństwa, 
higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska. 

3. Dysponować  środkami technicznymi  odpowiednimi do zakresu prowadzonej 
działalności oraz zapewnić ciągłość usług odbioru odpadów komunalnych. Pojazdy 
służące do odbierania odpadów komunalnych  powinny spełniać wymagania 
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym( Dz. U. z 
2005r, Nr 108, poz. 908 z póź. zm. ) oraz dodatkowo : 

a) powinny być czyste, 
b) powinny być oznakowane w sposób trwały , a oznakowanie zawierać 

informacje o przedsiębiorcy, 
c) powinny być przystosowane do odbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych i odpadów komunalnych segregowanych w tym 
wielkogabarytowych, niebezpiecznych i biodegradowalnych. 

4.  Dysponować urządzeniami do wyposażenia nieruchomości w postaci: 
a) pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych, 
b) pojemników lub worków do selektywnej zbiorki odpadów dla poszczególnych 

rodzajów odpadów, 
c) kontenery do gromadzenia odpadów wielkogabarytowych . 

              Pojemniki, worki i kontenery powinny być oznakowane , w sposób czytelny ,   
umożliwiający identyfikacje przedsiębiorcy świadczącego usługę  odbioru odpadów 

  ( nazwa firmy, numer telefonu) oraz określenie rodzaju zebranych odpadów. 
5. Posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego , 

zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w 
zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej. 

6. Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i 
pojemników do gromadzenia odpadów, spełniającym wymagania ochrony środowiska 
lub umową z uprawnioną firmą na wykonanie tych usług. 



7. Przedsiębiorca jest zobowiązany do przekazywania zebranych odpadów 
komunalnych w celu  unieszkodliwiania  na składowisko posiadające stosowne 
zezwolenia  a odpadów  zebranych selektywnie – podmiotom prowadzącym 
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, wskazanych w 
Planie  Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego. 

8. Przedsiębiorca wykonujący usługi ma obowiązek wystawiania rachunku a na żądanie 
właściciela  nieruchomości wystawiania faktury VAT za odbieranie odpadów 
komunalnych. 

9. Prowadzić  wykaz umów zawartych z mieszkańcami w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych.      

 
§ 2 

Przedsiębiorcy  ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   
powinni spełnia ć nast ępujące  wymagania: 
 

1. Posiadanie stosownego zezwolenia  na prowadzenie działalności  gospodarczej – 
wpis do  Krajowego Rejestru Sądowego lub rejestracja działalności we właściwym 
urzędzie gminy. 

2. Posiadanie prawa dysponowania bazą wyposażoną w zaplecze techniczno – 
biurowe, na terenie której będą garażowane środki  transportu przewidziane do 
świadczenia usług objętych zezwoleniem . baza powinna być zlokalizowana  na 
terenie utwardzonym i ogrodzonym, posiadać pomieszczenia socjalne oraz spełniać 
wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 
przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska. 

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

a) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd, 
b) powinny być oznakowane w sposób trwały a oznakowanie zawierać 

informacje o przedsiębiorcy - nazwę, adres i telefon,  
c) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający  sprzątanie miejsc odbioru 

odpadów w przypadkach ich zanieczyszczenia podczas wykonywania 
czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych. 

4. Liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów zapewnić 
musza ciągłość i nieprzerywalność usług opróżniania zbiorników bezodpływowych 
transportu nieczystości ciekłych . 

5. Mycie i dezynfekcja pojazdów służących do opróżniania zbiorników asenizacyjnych  i 
transportu nieczystości ciekłych  powinna odbywać się zgodnie z wymogami §  10 
rozporządzenia Ministra  Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie  
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.  

6. Udokumentować  gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie 
ścieków  lub  stacje zlewne. 

7. Przedsiębiorca wykonujący usługi ma obowiązek wystawiania rachunku a na 
żądanie właściciela  nieruchomości wystawiania faktury VAT za usuwanie 
nieczystości, w której zostanie określona ilość usuniętych nieczystości ciekłych  

8. Prowadzić  wykaz umów zawartych z mieszkańcami na odbiór nieczystości ciekłych. 
 

 
 
 
 



§ 3 
Wymagania określone  w niniejszej uchwale  nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku 
spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 
 

§ 4 
Opłaty pobierane przez Przedsi ębiorc ę za świadczone usługi nie mog ą przekracza ć 
górnych stawek opłat wynikaj ących z uchwały Nr 185/XV/2008 Rady Gminy 
Lesznowola z dnia 04 marca 2008 r. w sprawie okre ślenia górnych stawek opłat za 
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli  nieruchomo ści 
i w zakresie opró żniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecz ysto ści 
ciekłych         

 
§ 5 

        Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lesznowola. 
 

§ 6 
      Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia  w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 
Od 1 sierpnia 2009r obowiązuje  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. Nr 92, poz. 753 ) 
Ustawa ta nowelizuje ustawę  z dnia 13 września 1996r o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ( Dz. U z 2005r. Nr 236, poz. 2009 z poź. zm. ) 
Do tej pory określenie wymagań, jakim powinien odpowiadać przedsiębiorca ubiegający się   
o takie zezwolenie , należało do kompetencji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 
Od 1 sierpnia 2009r. obowiązki te zostały przeniesione na radę gminy, która w drodze 
uchwały określi  wymagania , jakim powinien odpowiadać przedsiębiorca  ubiegający się  o 
wydanie  zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odpadów komunalnych. 
W uchwale uwzględniony zostanie opis wyposażenia technicznego  niezbędnego do 
realizacji  zadań oraz w przypadku zezwolenia  na odbiór odpadów  od właścicieli 
nieruchomości  - miejsca odzysku  lub unieszkodliwiania  odpadów komunalnych , do 
którego odpady komunalne  mają być przekazane. Miejsca te  powinny być wskazane w 
wojewódzkim planie gospodarki odpadami. 
 
 


