
Uchwała Nr 17llll2010
Rady Miejskiej Sierpca

z dnia 13 grudnia 2010r.

w sprawie: szczegółowych wymagań jakie powinien spełniać pzedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transpoń nieczystości ciekłych na terenie miasta
Sierpca

Na podstawie ań. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r' o samoŻądzje gminnym (Dz.U ' z2Oo1 r.
Nr 142, poz- 1591 z pÓŹniejszymi zmianami) iań. 7 ust.3 ustawy z dnia 'l3 WzeŚnia 1996 r' o
utzymaniu czystoŚci i poŹądku w gminach (tekst jednolity : Dz. U. 2005 r. Nr 236 poz. 2008) Rada
Mielska w sierpcu uchwala, co następuje:

s1
Niniejsza uchwala ustala wymagania jakie powinni spełniać pzedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie miasta Sierpca

s2
Pzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomoŚci jest zobowiązany do spełnienia następujących szczegółowych
wymagań :

{. W zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,
uwzględniającego wymagania doĘczące pojazdów:
a) posiadanie pojazdów spełniających wymagania techniczne określone

W pŻepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,
b) pzedstawienie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi,

którymi będzie wykonywany transpoń odbieranych od właścicieli nieruchomości
odpadów komunalnych.

c) zapewnienie pojazdów właściwych do realizacji świadczonych usług (pojazdy
bezpylne, zamknięte z zagęszczehiem odpadów Wewnątrz skrŻyni ładunkowej,
posiadające wyciszone nadwozia, z zabudową bramową lub hakową do
kontenerów).

d) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi
gwarantującej ciąłość świadczenia usług,

e) oznakowanie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług
w sposób trwały i Widoczny.

f) posiadanie aktualnego zezwolenie na transpoń odpadów , zgodnie z ustawą
o transporcie drogowym z dnia 6 .09.2001 (Dz. U. Z 2004r. Nr 204 poz. 2088)

2. W zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,
uwzględniającego wymagania dotyczące pojemników lub worków:
a) właściwych urządzeń do zbierania odpadóW komunalnych, spełniających

wymogi określone W Regulaminie utrzymania czystości ipoządku na terenie
Miasta Sierpca, tj. pojemników, kontenerów lub worków, przeznaczonych do
zblerania 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

technicznej,

nazwą firmy



komunalnych, a także umożliwiających odbieranie z nieruchomości odpadóW
wielkogabarlowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów z remontów;

3. W zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,
uvrzględn iającego wymagan ia dotyczące bazy tra nspońowej :

a) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością
na której połoŻona jest baza transpońowa, spełniająca wymagania pŻepisów
budowlanych, sanitarnych i ochrony Środowiska oraz dopuszczona do
użytkowania na podstawie decyĄi o pozwoleniu na użytkowanie obiektu'

b) posiadanie dostępu do bieżącej wody, zapewniającej moŻliwość mycia
specjalistycznych samochodów uzywanych do świadczenia usług wraz
z podłączeniem do kanalizacji,

c) umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi W zakresie mycia, dezynfekcji lub
serwisowania pojazdów, w pzypadku braku możliwości przeprowadzania tych
czynnoŚci na terenie bazy transpońowe.j;

4. v{ zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych
ze świadczonymi usługami:
a) Wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od

Właścicieli nieruchomości w odpowiednie nazędzia do ręcznego uprzątania
odpadów, rozsypanych W trakcie prac załadunkowych,

b) natychmiastowe usuwanie odpadów i zanieczyszczeń powstających w trakcie
załadunku odpadóW komunalnych na środek transpońu,

c) obowiązkowe, po zakończeniu każdego dnia roboczego, poddanie myciu
pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych,

d) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac zuięanych
z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomoŚci odpowiednich
standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,

e) usunięcie urządzeń ( w tym pojemników, kontenerów) do odbierania odpadów
komunalnych z terenu objętego zezwoleniem * po zakończen|u działalności oraz
pozostawienie terenu w odpowiednim Stanie poządkowym, sanitarnym inie
zagraŻającym środowisku naturalnemu.

5. W zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
udokumentowanie zawarcia umowy lub posiadania pisemnego zapewnienia
potwierdzającego gotowośó odbioru odpadów komunalnych przez pzedsiębiorcę
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania
odpadów innych niŻ niebezpieczne i obojętne - składowisko w Rachocinie lub lnne
wskazane pŻez pzedsiębiorcę miejsce najblizej położone od miejsca powstawania
odpadów, na terenie Województwa mazowieckiego..

s3
Pzedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróznianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany do spełnienia
następujących szczegółowych wymagań:

1. W zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,
uwzględniającego wymagania dotyczące pojazdów:
a) posiadanie pojazdów spełniających Wymagania techniczne określone

w pzepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,
b) przedstawienie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi,

Kórymi będzie wykonywany transpoń odbieranych od właścicieli nieruchomości
nieczystoŚci ciekłych.

c) zapewnienie pojazdów właściwych do realizacji świadczonych usług (pojazdy
asenizacyjne).

d) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdóW i ich obsługi technicznej,
gwarantującej ciągłość świadczenia usług,



e) oznakowanie pojazdów Wykorz ystywanych do śWiadczenia usług nazwą firmy
w sposób tMały i Widoczny.

f) posiadanie aktualnego zezwolenie na transpoń odpadów , zgodnie z ustawą
o transporcie drogowym z dnia 6 .09.2001 (Dz. U. Z20O4r. Nr 204 poz. 20BB)

2' W zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań,
uwzględniającego wymagania dotyczące bazy transpońowej:
a) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania

nieruchomością , na której położona jest baza transpońowa, spełniająca
wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz
dopuszczona do uŻytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
obiektu,

b) posiadanie dostępu do bieżącej Wody, zapewniającej możliwość mycia
samochodów używanych do świadczenia usług wlaz z podłączeniem
do kanalizacji,

c) umowy z pŻedsiębiorcą świadczącym usługi W zakresie mycia, dezynfekcji lub
serwisowania pojazdóW, w pzypadku braku możliwości przeprowadzania tych
czynności na terenie bazy transportowej;

3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych
ze świadczonymi usługami:
a) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń powstających w trakcie napełniania

zbiornika pojazdu asenizacyjnego,
b) obowiązkowe, po zakończeniu każdego dnia roboczego, poddanie pojazdów

służących do transpońu nieczystości ciekłych zabiegom dezynfekcyjno -
sanitarnym, określonym w zarządzeniu Ministra lnfrastruktury w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,

c) zapewnienie pracownikom zatrudnionym pzy wykonywaniu prac złtiązanych
z opróżnianiem zbiorników bezodptywowych i transpońem nieczystości ciekłych,
odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,

4. W zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania nieczystości ciekĘch:
udokumentowanie zawarcia umowy lub posiadania pisemnego zapewnienia
potwierdzającego gotowość odbioru nieczystości ciekłych prŻez stacje zlewną na
terenie Miejskiej oczyszczalni Ścieków w Sierpcu lub inne wskizane pzez
przedsiębiorcę miejsce najbliżej połoŻone od miejsca powstawania nieczystości
ciekłych, na terenie wojewódŹwa mazowieckiego..

s4
Wymagania ustalone w uchwale nie uchybiają innym wymaganiom Wynikającym
z odrębnych przepisów prawa, które pzedsiębiorca winien spełnić z uwagi na rodzaj
podejmowanej działalności poprzez uzyskanie stosownych decyzji, pozwo|eń itp.

s5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistlzowi Miasta sierpca.

s6
'l . Uchwała podlega ogłoszeniu W Dzienniku Uzędowym WojewódŻwa

Mazowieckiego.
2. Uchwała Wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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