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UCHWAŁA NR XXXI/347/2010
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 16 czerwca 2010 r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości 
ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie miasta i gminy Krapkowice 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Dz. U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558, Dz. U. 
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Dz. U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271, Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 
r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005, Nr 172, 
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, Dz. U. z 2007 r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz. U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146) 
oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 
r., Nr 180, poz. 1495; Dz. U. z 2006 r., Nr 144, poz. 1042; Dz. U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1464; Dz.U. z 2009 r., Nr 
18, poz. 97; Dz.U. z 2009 r., Nr 79, poz. 666; Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753; Dz. U. z 2009 r., Nr 215, poz. 
1664; Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala ,co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników i zarządców nieruchomości na terenie miasta i gminy 
Krapkowice. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli, zarządców, użytkowników nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy 
Krapkowice zobowiązany jest spełniać następujące wymagania: 

1)posiadać specjalistyczny pojazd lub pojazdy samochodowe 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, wylewanie bądź 
rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych odorów, 

a) w ilości zapewniającej świadczenie usług w sposób ciągły , 

b) spełniające następujące warunki: 

- zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa 
dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

- oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi 
(nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy) co należy potwierdzić dokumentacją zdjęciową 

- wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów, rozsypanych w trakcie prac 
załadunkowych; 

- o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług; 

2)posiadać odpowiednie urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, 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 umożliwiający odbieranie z nieruchomości 
odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów z remontów, 

3)posiadać bazę transportową zapewniającą codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po 
zakończeniu pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych, 
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4)w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami zapewnić możliwość 
mycia pojazdów po zakończonej pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno-higienicznym, 
zgodnie z odrębnymi przepisami lub posiadać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, 
dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych czynności na 
terenie bazy transportowej, 

5)posiadać zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 
komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami). 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych gminy 
Krapkowice i transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest spełniać 
następujące wymagania: 

1)posiadać specjalistyczny pojazd lub pojazdy asenizacyjne o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na 
załadunek (z odległości do 20 metrów), transport i wyładunek nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący 
zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowanie przez przedsiębiorcę wylewanie, a także 
roznoszenie przykrych odorów: 

a) w ilości zapewniającej świadczenie usług w sposób ciągły, 

b) spełniające następujące warunki: 

- zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa 
dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

- oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi 
(nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy) co należy potwierdzić dokumentacją zdjęciową; 

- o odpowiednim standardzie bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług; 

2)posiadać bazę transportową zapewniającą codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po 
zakończeniu pracy, w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych, 

3)w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami zapewnić możliwość 
mycia pojazdów po zakończonej pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno-higienicznym, 
zgodnie z odrębnymi przepisami lub posiadać umowę z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, 
dezynfekcji lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku możliwości przeprowadzenia tych czynności na 
terenie bazy transportowej, 

§ 4. Przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń, określonych w § 2 i § 3 zobowiązany jest do: 

1)wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych 
niezbędnych do wykonywania zezwolenia i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych niniejszą 
uchwałą, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności, 

2)przedstawienia dokumentów stwierdzających możliwość użytkowania posiadanej bazy transportowej, 

3)zapewnienia gotowości zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z każdej 
nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej działalności. 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli, 
użytkowników i zarządców nieruchomości zobowiązany jest do posiadania podpisanej umowy lub zapewnienia 
odbioru odpadów komunalnych od przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

§ 6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli, 
użytkowników i zarządców nieruchomości zobowiązany jest do udokumentowania możliwości realizacji 
obowiązku ograniczania masy odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowisko odpadów. 

§ 7. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania umowy zawartej z oczyszczalnią ścieków 
BIOKRAP Sp. z o.o., ul. Kolejowa 20 w Krapkowicach na odprowadzanie odebranych nieczystości zgodnie 
z wymaganiami funkcjonowania oczyszczalni oraz poinformowanie Burmistrza o każdorazowym wygaśnięciu lub 
zmianie warunków umowy. 
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§ 8. Wskazuje się na miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, spełniające wymogi 
określone w art. 9, ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze 
zmianami) wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami i Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy 
Krapkowice. 

§ 9. Traci moc Zarządzenie Nr 558/06 z dnia 17 października 2006 roku w sprawie wymagań jakie powinni 
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od właścicieli, użytkowników 
i zarządców nieruchomości na terenie miasta i gminy Krapkowice. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

mgr inż. Andrzej Kulpa



Załączniki binarne


