
UCHWAŁA NR 315/5/XXXVII/10  

RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ  

z dnia 3 lutego 2010 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Iłowa

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. 1) ) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008

z późn. zm.2)  ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

§ 2. Przedsiębiorca ubiegając y  s ię  o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów

komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełnić następujące wymagania: 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Lubuskiego.3)  

1) prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem

w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy; 

2) posiadać zaplecze techniczno – biurowe;

3) posiadać  specjalistyczne środki transportu przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu

odpadów komunalnych; 

4) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów gromadzonych selektywnie, w tym

ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Planie Gospodarki Odpadami dla Łużyckiego

Związku Gmin (PGO); 

5) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie odbioru odpadów zebranych selektywnie,

zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, zgodnie z zapisami PGO; 

6) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie ilości odpadów zebranych selektywnie;

7) posiadać  możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie w kolejnych

latach wskaźników odzysku i recyklingu określonych w ustawie; 

8) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organom Gminy drogą elektroniczną danych

związanych z odbieraniem odpadów komunalnych wymaganych odrębnymi przepisami; 

9) uwzględnić  miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z wojewódzkim planem

gospodarki odpadami. 

1) prowadzić  działalność  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

ciekłych od właścicieli nieruchomości, zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź

wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy; 

2) posiadać zaplecze techniczne w postaci bazy transportowej z garażami lub miejscami postojowymi oraz

punktem myjni samochodowej; 

3) posiadać  sprzęt samochodowy zgodnie z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami

określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań

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

4) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

Przewodniczący Rady 

Mirosław Wdowiak 

 

1)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr

62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162,

poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441

i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.

974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420

i Nr 157, poz. 1241. 
2)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462,

z 2006 r. Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237 oraz z 2009 r. Nr 92,

poz. 753. 
3)

 Niniejsza uchwała była poprzedzona zarządzeniem Nr 88/07 Burmistrza Iłowej z dnia 3 lipca 2007 r.

w sprawie określenia wymagań,  jakie powinni spełniać  przedsiębiorcy ubiegający się  o uzyskanie

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych  od  właścicieli nieruchomości na terenie gminy IŁOWA, które

obowiązywało do dnia 1 sierpnia 2009 r. 
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