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UCHWAŁA NR XLII/206/10
RADY GMINY W BAĆKOWICACH

z dnia 1 czerwca 2010 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. , art. 7 ust. 

1 pkt.1 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

( Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm. oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 

30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33), 

Rada Gminy w Baćkowicach uchwala, co następuje: 

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien złożyć w siedzibie Urzędu Gminy 
Baćkowice kompletny wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, sporządzony zgodnie 
z wymogami określonymi w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. poz. 2008 z późn. zm.). 

§ 2. 1. Przedsiębiorca powinien posiadać pojazdy samochodowe, w tym pojazdy 
specjalistyczne do odbierania odpadów komunalnych, z ważnymi badaniami technicznymi 
potwierdzonymi wpisem w dowodzie rejestracyjnym, odpowiadające rodzajowi odbieranych 
odpadów komunalnych, w tym do odbierania: 
1)niesegregowanych odpadów komunalnych; 
2)odpadów opakowaniowych selektywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości; 
3)odpadów pochodzących z remontów i odpadów wielkogabarytowych; 
4)odpadów niebezpiecznych; 
5)odpadów z oczyszczania dróg i placów. 

2. Pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą 
identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczanie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru 
telefonu przedsiębiorcy. 

§ 3. 1. Przedsiębiorca powinien dysponować pojemnikami przeznaczonymi do zbierania 
odpadów na nieruchomości, spełniającymi następujące wymogi: 
1)być dopasowane do urządzeń załadowczych, oraz spełniać wymagania wynikające z Polskich 

Norm; 
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2)spełniać wymogi zachowania właściwej kolorystki dla odpadów selektywnie zbieranych, 
w tym: 
a) niebieskie – na papier i tekturę, 
b) zielone – na szkło kolorowe, 
c) białe – na szkło bezbarwne, 
d) żółte – na plastiki, metale, 
e) brązowe – na pozostałości roślinne, 
f) pomarańczowe lub czerwone – na odpady niebezpieczne. 
2. Do zbierania odpadów na nieruchomości mogą być stosowane także pojemniki na odpady 

opakowaniowe oznaczone napisem “Odpady suche” oraz worki foliowe dla odpadów selektywnie 
zbieranych. 

§ 4. Przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową na podstawie tytułu prawnego 
i udokumentować, że baza: 
1)funkcjonuje w oparciu o posiadane pozwolenie na użytkowanie obiektu wydane w trybie 

decyzji administracyjnej lub zostało zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany 
sposobu użytkowania obiektu lub jego części (ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 
– Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.). 

2)posiada wydzielone miejsca do garażowania lub parkowania posiadanych pojazdów 
i przechowywania pojemników; 

3)posiada stanowisko do zbierania i wtórnej segregacji odpadów opakowaniowych selektywnie 
odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

4)posiada stanowisko/ boksy, specjalne pojemniki/ do zbierania zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz baterii i akumulatorów przenośnych; 

5)posiada stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych (boksy lub kontenery) – mebli, 
sprzętu RTV, AGD itp.; 

6)posiada stanowisko (boksy lub kontenery) do odbioru odpadów niebezpiecznych (świetlówki, 
akumulatory, leki przeterminowane, opakowania po farbach, lakierach itp.). 
§ 5. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być systematycznie myte z zewnątrz 

i wewnątrz oraz odkażane. 
§ 6. 1. Mycie pojazdów winno się odbywać w myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji 

pojazdów. 
2. Przedsiębiorca powinien udokumentować posiadanie tytułu prawnego do myjni pojazdów 

lub posiadanie uprawnienia do korzystania z myjni prowadzonej przez innego przedsiębiorcę. 
§ 7. Przedsiębiorca obowiązany jest do transportowania odebranych od właścicieli 

nieruchomości odpadów komunalnych: 
1)niesegregowanych oraz z czyszczenia ulic i placów – do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 

W Janczycach.; 
2)odpadów ulegających biodegradacji – do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być 

poddane odzyskowi, spełniających wymogi określone w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). 
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3)selektywnie odebranych od właścicieli nieruchomości lub zebranych we własnym zakresie, 
w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, przenośnych baterii i przenośnych akumulatorów, odpadów z remontów – 
do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania spełniających wymogi określone w art. 9 ust. 1 i ust. 
2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r Nr 39, poz.251 z późn. zm.) 
oraz w “Planie gospodarki odpadami dla województwa świętokrzyskiego”. 
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baćkowice. 
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego, 

na stronach internetowych Urzędu Gminy w Baćkowicach oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Gminy w Baćkowicach. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) i wniesieniem do ustawy art.7 ust. 
3a Rada Gminy określa wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się 
o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wymagania 
sprecyzowano zgodnie z delegacją prawną określoną w/w ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, obejmujące: 
1) opis i udokumentowanie posiadanego przez przedsiębiorcę wyposażenia technicznego, 
uwzględniający wymagania dotyczące pojazdów, pojemników, worków oraz bazy transportowej, 
2) zabiegi sanitarne i porządkowe, 
3) miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 
Powyższe wymagania zostały określone w sposób precyzyjny, zrozumiały i niedyskryminujący, 
nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców 
świadczących powyższe usługi. Określenia wymagań dokonano z zachowaniem obowiązujących 
przepisów, w tym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Baćkowice 
oraz z “Planem gospodarki odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego”. 


