
Uchwała Nr 200/XL/09

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z
późn.zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr
236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 5, poz.
33) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście i Gminie Drobin tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Drobinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

U Z A S A D N I E N I E  

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Po zmianie, zgodnie art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.):
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – określa Rada Gminy w
drodze uchwały. W związku z powyższym z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Ogłoszenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta
i Gminy Drobin z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz na opró żnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.  

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.  

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Drobin działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Drobin,
zobowiązany jest: 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Drobin oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących
z tych zbiorników, zobowiązany jest: 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w pkt I i II, zobowiązany jest: 

Załącznik do Uchwały Nr 200/XL/09
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2009 r.

1) posiadać   zaplecze techniczno-biurowe w postaci punktu (biura), położone w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp
mieszkańców Miasta i Gminy Drobin do tego punktu, bazę transportową (wraz z garażami, miejscami postojowymi, mycia pojazdów)
oraz tytuł prawny do nieruchomości, na której one się znajdują; 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu tj. pojazdy samochodowe: 

a) przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych;

b) 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 woni (odorów); 

c) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

d) oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy); 

e) przystosowane do odbioru i transportu selektywnych odpadów komunalnych oraz odpadów zmieszanych;

f) wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;

g) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

h) zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

3) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do prowadzenie działalności;

4) zapewnić   taką   organizację   świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte zostały odpady
rozsypane wokół pojemników; 

5) zapewnić odpowiedni rodzaj, ilość  i pojemność pojemników, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Drobin, gwarantując zachowanie ustalonej w tym Regulaminie częstotliwości odbioru odpadów; 

6) przy odbiorze niesegregowanych odpadów komunalnych zapewnić odbieranie wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z
remontów; 

7) posiadać   dokument potwierdzający gotowość  odbioru odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w instalacji do tego celu
przeznaczonej, tj. na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Cieszewo, gm. Drobin, a w przypadku awarii
w/w Składowiska - w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka; 

8) uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zapewnić ograniczanie masy odpadów ulegających biodegradacji
składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować   gotowoś ć   ich przyjęcia przez przedsiębiorcę   prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach. 

1) posiadać bazę  transportową  (wraz z garażami, miejscami postojowymi, mycia pojazdów), zaplecze techniczno-biurowe oraz tytuł
prawny do nieruchomości, na której one się znajdują; 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu: 

a) tj. pojazdy asenizacyjne, spełaniające wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617); 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy); 

d) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

e) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

3) posiadać   dokument potwierdzający gotowość   odbioru nieczystości ciekłych przez stację  zlewną  tj. przez firmę REMONDIS
DROBIN Komunalna sp. z o.o. lub inne przedsiębiorstwo obsługujące stację zlewną. 

4) zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług; po zakończeniu pracy przeprowadzać dezynfekcję części spustowej
zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz umyć pojazd; zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz
pojazdu w czasie transportu nieczystości ciekłych. 

1) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej w
zakresie dot. zezwolenia; 

3) przedstawić  właściwe dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania
zezwolenia i potwierdzających spełnienie wymagań   określonych niniejszą   Uchwałą,  odpowiednio do zakresu wykonywanej
działalności; 

4) umożliwienia na żądanie organu wydającego zezwolenie, dokonania przez ten organ lub wskazanych i upoważnionych przez ten organ
przedstawicieli, kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy
przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 
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Uchwała Nr 200/XL/09

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z
późn.zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr
236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 5, poz.
33) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście i Gminie Drobin tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Drobinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

U Z A S A D N I E N I E  

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Po zmianie, zgodnie art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.):
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – określa Rada Gminy w
drodze uchwały. W związku z powyższym z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Ogłoszenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta
i Gminy Drobin z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz na opró żnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.  

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.  

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Drobin działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Drobin,
zobowiązany jest: 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Drobin oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących
z tych zbiorników, zobowiązany jest: 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w pkt I i II, zobowiązany jest: 

Załącznik do Uchwały Nr 200/XL/09
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2009 r.

1) posiadać   zaplecze techniczno-biurowe w postaci punktu (biura), położone w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp
mieszkańców Miasta i Gminy Drobin do tego punktu, bazę transportową (wraz z garażami, miejscami postojowymi, mycia pojazdów)
oraz tytuł prawny do nieruchomości, na której one się znajdują; 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu tj. pojazdy samochodowe: 

a) przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych;

b) 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 woni (odorów); 

c) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

d) oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy); 

e) przystosowane do odbioru i transportu selektywnych odpadów komunalnych oraz odpadów zmieszanych;

f) wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;

g) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

h) zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

3) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do prowadzenie działalności;

4) zapewnić   taką   organizację   świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte zostały odpady
rozsypane wokół pojemników; 

5) zapewnić odpowiedni rodzaj, ilość  i pojemność pojemników, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Drobin, gwarantując zachowanie ustalonej w tym Regulaminie częstotliwości odbioru odpadów; 

6) przy odbiorze niesegregowanych odpadów komunalnych zapewnić odbieranie wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z
remontów; 

7) posiadać   dokument potwierdzający gotowość  odbioru odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w instalacji do tego celu
przeznaczonej, tj. na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Cieszewo, gm. Drobin, a w przypadku awarii
w/w Składowiska - w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka; 

8) uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zapewnić ograniczanie masy odpadów ulegających biodegradacji
składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować   gotowoś ć   ich przyjęcia przez przedsiębiorcę   prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach. 

1) posiadać bazę  transportową  (wraz z garażami, miejscami postojowymi, mycia pojazdów), zaplecze techniczno-biurowe oraz tytuł
prawny do nieruchomości, na której one się znajdują; 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu: 

a) tj. pojazdy asenizacyjne, spełaniające wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617); 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy); 

d) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

e) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

3) posiadać   dokument potwierdzający gotowość   odbioru nieczystości ciekłych przez stację  zlewną  tj. przez firmę REMONDIS
DROBIN Komunalna sp. z o.o. lub inne przedsiębiorstwo obsługujące stację zlewną. 

4) zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług; po zakończeniu pracy przeprowadzać dezynfekcję części spustowej
zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz umyć pojazd; zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz
pojazdu w czasie transportu nieczystości ciekłych. 

1) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej w
zakresie dot. zezwolenia; 

3) przedstawić  właściwe dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania
zezwolenia i potwierdzających spełnienie wymagań   określonych niniejszą   Uchwałą,  odpowiednio do zakresu wykonywanej
działalności; 

4) umożliwienia na żądanie organu wydającego zezwolenie, dokonania przez ten organ lub wskazanych i upoważnionych przez ten organ
przedstawicieli, kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy
przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 

ID: SONDGP. Podpisany. Strona 2 / 4



Uchwała Nr 200/XL/09

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z
późn.zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr
236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 5, poz.
33) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście i Gminie Drobin tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Drobinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

U Z A S A D N I E N I E  

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Po zmianie, zgodnie art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.):
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – określa Rada Gminy w
drodze uchwały. W związku z powyższym z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Ogłoszenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta
i Gminy Drobin z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz na opró żnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.  

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.  

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Drobin działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Drobin,
zobowiązany jest: 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Drobin oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących
z tych zbiorników, zobowiązany jest: 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w pkt I i II, zobowiązany jest: 

Załącznik do Uchwały Nr 200/XL/09
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2009 r.

1) posiadać   zaplecze techniczno-biurowe w postaci punktu (biura), położone w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp
mieszkańców Miasta i Gminy Drobin do tego punktu, bazę transportową (wraz z garażami, miejscami postojowymi, mycia pojazdów)
oraz tytuł prawny do nieruchomości, na której one się znajdują; 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu tj. pojazdy samochodowe: 

a) przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych;

b) 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 woni (odorów); 

c) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

d) oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy); 

e) przystosowane do odbioru i transportu selektywnych odpadów komunalnych oraz odpadów zmieszanych;

f) wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;

g) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

h) zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

3) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do prowadzenie działalności;

4) zapewnić   taką   organizację   świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte zostały odpady
rozsypane wokół pojemników; 

5) zapewnić odpowiedni rodzaj, ilość  i pojemność pojemników, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Drobin, gwarantując zachowanie ustalonej w tym Regulaminie częstotliwości odbioru odpadów; 

6) przy odbiorze niesegregowanych odpadów komunalnych zapewnić odbieranie wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z
remontów; 

7) posiadać   dokument potwierdzający gotowość  odbioru odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w instalacji do tego celu
przeznaczonej, tj. na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Cieszewo, gm. Drobin, a w przypadku awarii
w/w Składowiska - w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka; 

8) uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zapewnić ograniczanie masy odpadów ulegających biodegradacji
składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować   gotowoś ć   ich przyjęcia przez przedsiębiorcę   prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach. 

1) posiadać bazę  transportową  (wraz z garażami, miejscami postojowymi, mycia pojazdów), zaplecze techniczno-biurowe oraz tytuł
prawny do nieruchomości, na której one się znajdują; 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu: 

a) tj. pojazdy asenizacyjne, spełaniające wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617); 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy); 

d) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

e) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

3) posiadać   dokument potwierdzający gotowość   odbioru nieczystości ciekłych przez stację  zlewną  tj. przez firmę REMONDIS
DROBIN Komunalna sp. z o.o. lub inne przedsiębiorstwo obsługujące stację zlewną. 

4) zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług; po zakończeniu pracy przeprowadzać dezynfekcję części spustowej
zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz umyć pojazd; zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz
pojazdu w czasie transportu nieczystości ciekłych. 

1) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej w
zakresie dot. zezwolenia; 

3) przedstawić  właściwe dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania
zezwolenia i potwierdzających spełnienie wymagań   określonych niniejszą   Uchwałą,  odpowiednio do zakresu wykonywanej
działalności; 

4) umożliwienia na żądanie organu wydającego zezwolenie, dokonania przez ten organ lub wskazanych i upoważnionych przez ten organ
przedstawicieli, kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy
przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 
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Uchwała Nr 200/XL/09

Rady Miejskiej w Drobinie

z dnia 29 października 2009 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.
 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z
późn.zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr
236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r., Nr 5, poz.
33) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się wymagania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Mieście i Gminie Drobin tj. na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta
i Gminy w Drobinie oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

U Z A S A D N I E N I E  

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w organizacji i podziale zadań administracji
publicznej w województwie (Dz. U. z 2009 r., Nr 92, poz. 753 z późn. zm.) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). Po zmianie, zgodnie art. 7 ust. 3
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r., Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.):
wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych – określa Rada Gminy w
drodze uchwały. W związku z powyższym z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Ogłoszenie Nr 1/2006 Burmistrza Miasta
i Gminy Drobin z dnia 14 czerwca 2006 roku w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o
uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  oraz na opró żnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Drobin.  

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.  

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta i Gminy Drobin działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Drobin,
zobowiązany jest: 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Drobin oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących
z tych zbiorników, zobowiązany jest: 

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w pkt I i II, zobowiązany jest: 

Załącznik do Uchwały Nr 200/XL/09
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 29 października 2009 r.

1) posiadać   zaplecze techniczno-biurowe w postaci punktu (biura), położone w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp
mieszkańców Miasta i Gminy Drobin do tego punktu, bazę transportową (wraz z garażami, miejscami postojowymi, mycia pojazdów)
oraz tytuł prawny do nieruchomości, na której one się znajdują; 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu tj. pojazdy samochodowe: 

a) przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych;

b) 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 woni (odorów); 

c) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

d) oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy); 

e) przystosowane do odbioru i transportu selektywnych odpadów komunalnych oraz odpadów zmieszanych;

f) wyposażone w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;

g) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

h) zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

3) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do prowadzenie działalności;

4) zapewnić   taką   organizację   świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnieniu pojemników uprzątnięte zostały odpady
rozsypane wokół pojemników; 

5) zapewnić odpowiedni rodzaj, ilość  i pojemność pojemników, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta i Gminy Drobin, gwarantując zachowanie ustalonej w tym Regulaminie częstotliwości odbioru odpadów; 

6) przy odbiorze niesegregowanych odpadów komunalnych zapewnić odbieranie wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów biodegradowalnych, wielkogabarytowych, zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych oraz odpadów z
remontów; 

7) posiadać   dokument potwierdzający gotowość  odbioru odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości przez
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w instalacji do tego celu
przeznaczonej, tj. na Składowisku Odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w m. Cieszewo, gm. Drobin, a w przypadku awarii
w/w Składowiska - w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach k/Płocka; 

8) uwzględniając zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami zapewnić ograniczanie masy odpadów ulegających biodegradacji
składowanych na składowisku odpadów oraz udokumentować   gotowoś ć   ich przyjęcia przez przedsiębiorcę   prowadzącego
działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, spełniającego wymagania, o których mowa w ustawie z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach. 

1) posiadać bazę  transportową  (wraz z garażami, miejscami postojowymi, mycia pojazdów), zaplecze techniczno-biurowe oraz tytuł
prawny do nieruchomości, na której one się znajdują; 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu: 

a) tj. pojazdy asenizacyjne, spełaniające wymagania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617); 

b) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu
zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 

c) oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy,
adres, telefon kontaktowy); 

d) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług;

e) zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych.

3) posiadać   dokument potwierdzający gotowość   odbioru nieczystości ciekłych przez stację  zlewną  tj. przez firmę REMONDIS
DROBIN Komunalna sp. z o.o. lub inne przedsiębiorstwo obsługujące stację zlewną. 

4) zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczonych usług; po zakończeniu pracy przeprowadzać dezynfekcję części spustowej
zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz umyć pojazd; zabezpieczyć pojazd przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz
pojazdu w czasie transportu nieczystości ciekłych. 

1) złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

2) posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej w
zakresie dot. zezwolenia; 

3) przedstawić  właściwe dokumenty stwierdzające posiadanie odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania
zezwolenia i potwierdzających spełnienie wymagań   określonych niniejszą   Uchwałą,  odpowiednio do zakresu wykonywanej
działalności; 

4) umożliwienia na żądanie organu wydającego zezwolenie, dokonania przez ten organ lub wskazanych i upoważnionych przez ten organ
przedstawicieli, kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie zezwolenia w celu stwierdzenia, czy
przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania działalności objętej zezwoleniem. 
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