
UCHWAŁA NR L/520/09  

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU  

z dnia 6 listopada 2009 r.  

 

w sprawie:wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu. 

 

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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,

Nr 153 poz. 1271, 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, Nr 167 poz.1759; Dz. U. z 2005 r. 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), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 Nr 

236, poz. 2008 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, 

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada 

Miejska Brzegu uchwala co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o: 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu, powinien spełniać 

następujące warunki: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta 

Brzegu działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych w granicach administracyjnych Miasta Brzegu, zobowiązany jest do prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz do posiadania:  

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach 

administracyjnych Miasta Brzegu oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych 

zbiorników, zobowiązany jest do posiadania: 

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do wywożenia odpadów 

komunalnych do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do wywożenia 

nieczystości płynnych do stacji zlewnej działającej na terenie gminy.  

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

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. 

zm.). 

2) Uchwale Rady Miejskiej w Brzegu rozumie się przez to Uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu 

Nr XLIX/393/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Brzegu, zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu 

Nr LV/463/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr

XLIX/393/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie miasta Brzegu oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XII/73/07 

z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr XLIX/393/06 

z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta Brzegu). 

3) Plan gospodarki odpadami dla Miasta Brzegu rozumie się przez to załącznik do Uchwały Nr 

XLV/412/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

4) Program ochrony środowiska dla miasta Brzegu rozumie się przez to załącznik do Uchwały 

Nr XXXIV/251/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 16 lutego 2005 r. 

1) posiadać aktualne zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art. 28 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

2) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który spełnia wymogi określone w art. 

8 ust. 1, 1a, 2, 2a ustawy, 

3) spełniać wymogi określone niniejszą uchwałą oraz odrębnymi przepisami, w tym 

w szczególności: 

a) Ustawą,

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze 

zm./, 

c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi /Dz. U. Nr 192, 

poz.1968/, 

d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi /Dz. U. Nr 219, 

poz.1858/, 

e) Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu,

f) Planem gospodarki odpadami dla miasta Brzegu,

g) Programem ochrony środowiska dla miasta Brzegu, z uwzględnieniem zmian 

wprowadzanych w ww. aktach i planach. 

1) pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na 

załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób selektywny, nie 

powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez 

przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, 

a także roznoszenie przykrych woni (odorów): 

a) spełniających wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki 

techniczne pojazdów, 

b) oznakowanych 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) zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich;

2) właściwych urządzeń specjalistycznych do zbierania odpadów komunalnych, spełniających 

wymogi oraz o pojemności określonej w Planie Gospodarki odpadami dla Miasta Brzegu i w

Uchwale Rady Miejskiej w Brzegu. 

3) bazy transportowej, zapewniającej: 

a) parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym 

stanie sanitarno - higienicznym; 

4) urządzeń przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów, o pojemności 

odpowiadającej częstotliwości odbioru odpadów, określonej w Planie Gospodarki 

odpadami dla Miasta Brzegu oraz Uchwale Rady Miejskiej w Brzegu, umożliwiających 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu, 

1) pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych: 

a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

c) zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych,

2) bazy transportowej zapewniającej: 

a) parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - 

higienicznym po zakończeniu pracy; 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Mariusz Grochowski 

ID: APNMO-GHEJF-NDYAV-TXHCM-QYEXU. Podpisany. Strona 1 / 4



UCHWAŁA NR L/520/09  

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU  

z dnia 6 listopada 2009 r.  

 

w sprawie:wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu. 

 

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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,

Nr 153 poz. 1271, 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, Nr 167 poz.1759; Dz. U. z 2005 r. 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), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 Nr 

236, poz. 2008 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, 

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada 

Miejska Brzegu uchwala co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o: 
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i porządku na terenie miasta Brzegu oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XII/73/07 
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2) właściwych urządzeń specjalistycznych do zbierania odpadów komunalnych, spełniających 

wymogi oraz o pojemności określonej w Planie Gospodarki odpadami dla Miasta Brzegu i w

Uchwale Rady Miejskiej w Brzegu. 

3) bazy transportowej, zapewniającej: 

a) parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym 

stanie sanitarno - higienicznym; 

4) urządzeń przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów, o pojemności 

odpowiadającej częstotliwości odbioru odpadów, określonej w Planie Gospodarki 

odpadami dla Miasta Brzegu oraz Uchwale Rady Miejskiej w Brzegu, umożliwiających 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu, 

1) pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych: 

a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

c) zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych,

2) bazy transportowej zapewniającej: 

a) parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - 

higienicznym po zakończeniu pracy; 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  
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UCHWAŁA NR L/520/09  

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU  

z dnia 6 listopada 2009 r.  

 

w sprawie:wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu. 

 

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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,

Nr 153 poz. 1271, 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, Nr 167 poz.1759; Dz. U. z 2005 r. 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), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 Nr 

236, poz. 2008 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, 

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada 

Miejska Brzegu uchwala co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o: 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu, powinien spełniać 

następujące warunki: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta 

Brzegu działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych w granicach administracyjnych Miasta Brzegu, zobowiązany jest do prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz do posiadania:  

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach 

administracyjnych Miasta Brzegu oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych 

zbiorników, zobowiązany jest do posiadania: 

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do wywożenia odpadów 

komunalnych do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do wywożenia 

nieczystości płynnych do stacji zlewnej działającej na terenie gminy.  

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

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. 

zm.). 

2) Uchwale Rady Miejskiej w Brzegu rozumie się przez to Uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu 

Nr XLIX/393/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Brzegu, zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu 

Nr LV/463/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr

XLIX/393/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie miasta Brzegu oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XII/73/07 

z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr XLIX/393/06 

z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta Brzegu). 

3) Plan gospodarki odpadami dla Miasta Brzegu rozumie się przez to załącznik do Uchwały Nr 

XLV/412/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

4) Program ochrony środowiska dla miasta Brzegu rozumie się przez to załącznik do Uchwały 

Nr XXXIV/251/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 16 lutego 2005 r. 

1) posiadać aktualne zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art. 28 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

2) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który spełnia wymogi określone w art. 

8 ust. 1, 1a, 2, 2a ustawy, 

3) spełniać wymogi określone niniejszą uchwałą oraz odrębnymi przepisami, w tym 

w szczególności: 

a) Ustawą,

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze 

zm./, 

c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi /Dz. U. Nr 192, 

poz.1968/, 

d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi /Dz. U. Nr 219, 

poz.1858/, 

e) Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu,

f) Planem gospodarki odpadami dla miasta Brzegu,

g) Programem ochrony środowiska dla miasta Brzegu, z uwzględnieniem zmian 

wprowadzanych w ww. aktach i planach. 

1) pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na 

załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób selektywny, nie 

powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez 

przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, 

a także roznoszenie przykrych woni (odorów): 

a) spełniających wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki 

techniczne pojazdów, 

b) oznakowanych 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) zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich;

2) właściwych urządzeń specjalistycznych do zbierania odpadów komunalnych, spełniających 

wymogi oraz o pojemności określonej w Planie Gospodarki odpadami dla Miasta Brzegu i w

Uchwale Rady Miejskiej w Brzegu. 

3) bazy transportowej, zapewniającej: 

a) parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym 

stanie sanitarno - higienicznym; 

4) urządzeń przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów, o pojemności 

odpowiadającej częstotliwości odbioru odpadów, określonej w Planie Gospodarki 

odpadami dla Miasta Brzegu oraz Uchwale Rady Miejskiej w Brzegu, umożliwiających 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu, 

1) pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych: 

a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

c) zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych,

2) bazy transportowej zapewniającej: 

a) parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - 

higienicznym po zakończeniu pracy; 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  
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UCHWAŁA NR L/520/09  

RADY MIEJSKIEJ BRZEGU  

z dnia 6 listopada 2009 r.  

 

w sprawie:wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu. 

 

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 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984,

Nr 153 poz. 1271, 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, Nr 167 poz.1759; Dz. U. z 2005 r. 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), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 Nr 

236, poz. 2008 zmiany: Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, 

z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753) Rada 

Miejska Brzegu uchwala co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej Uchwale jest mowa o: 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Brzegu, powinien spełniać 

następujące warunki: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta 

Brzegu działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

położonych w granicach administracyjnych Miasta Brzegu, zobowiązany jest do prowadzenia 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz do posiadania:  

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach 

administracyjnych Miasta Brzegu oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych 

zbiorników, zobowiązany jest do posiadania: 

§ 5. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązany jest do wywożenia odpadów 

komunalnych do Zakładu Gospodarowania Odpadami w Gać. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do wywożenia 

nieczystości płynnych do stacji zlewnej działającej na terenie gminy.  

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

Urzędowym Województwa Opolskiego.  

1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. 

zm.). 

2) Uchwale Rady Miejskiej w Brzegu rozumie się przez to Uchwałę Rady Miejskiej w Brzegu 

Nr XLIX/393/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Brzegu, zmienioną Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu 

Nr LV/463/06 z dnia 23 października 2006 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr

XLIX/393/06 z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości

i porządku na terenie miasta Brzegu oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu Nr XII/73/07 

z dnia 22 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany w uchwale Rady Miejskiej Nr XLIX/393/06 

z dnia 31 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie miasta Brzegu). 

3) Plan gospodarki odpadami dla Miasta Brzegu rozumie się przez to załącznik do Uchwały Nr 

XLV/412/09 Rady Miejskiej Brzegu z dnia 27 kwietnia 2009 r. 

4) Program ochrony środowiska dla miasta Brzegu rozumie się przez to załącznik do Uchwały 

Nr XXXIV/251/05 Rady Miejskiej w Brzegu z dnia 16 lutego 2005 r. 

1) posiadać aktualne zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie 

transportu odpadów komunalnych objętych wnioskiem, wydane na podstawie art. 28 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.), 

2) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który spełnia wymogi określone w art. 

8 ust. 1, 1a, 2, 2a ustawy, 

3) spełniać wymogi określone niniejszą uchwałą oraz odrębnymi przepisami, w tym 

w szczególności: 

a) Ustawą,

b) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach /t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 ze 

zm./, 

c) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi /Dz. U. Nr 192, 

poz.1968/, 

d) Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie

szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi /Dz. U. Nr 219, 

poz.1858/, 

e) Uchwałą Rady Miejskiej w Brzegu,

f) Planem gospodarki odpadami dla miasta Brzegu,

g) Programem ochrony środowiska dla miasta Brzegu, z uwzględnieniem zmian 

wprowadzanych w ww. aktach i planach. 

1) pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na 

załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób selektywny, nie 

powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez 

przedsiębiorcę, wysypywanie się, wylewanie, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, 

a także roznoszenie przykrych woni (odorów): 

a) spełniających wymagania techniczne określone w przepisach regulujących warunki 

techniczne pojazdów, 

b) oznakowanych 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) zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich;

2) właściwych urządzeń specjalistycznych do zbierania odpadów komunalnych, spełniających 

wymogi oraz o pojemności określonej w Planie Gospodarki odpadami dla Miasta Brzegu i w

Uchwale Rady Miejskiej w Brzegu. 

3) bazy transportowej, zapewniającej: 

a) parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym 

stanie sanitarno - higienicznym; 

4) urządzeń przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów, o pojemności 

odpowiadającej częstotliwości odbioru odpadów, określonej w Planie Gospodarki 

odpadami dla Miasta Brzegu oraz Uchwale Rady Miejskiej w Brzegu, umożliwiających 

prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie miasta Brzegu, 

1) pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych: 

a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach, w szczególności 

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), 

b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu 

świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy), 

c) zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych,

2) bazy transportowej zapewniającej: 

a) parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób 

umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych; 

b) możliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno - 

higienicznym po zakończeniu pracy; 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Mariusz Grochowski 
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