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UCHWAŁA NR XXXIX/267/10
RADY GMINY WALCE

z dnia 9 listopada 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 gminy Walce 

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 2003r. 
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 ; Dz.U. z 2010 r.,Nr 106, poz. 675), oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach ( 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 Gminy Walce 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 nieruchomości na terenie gminy Walce. 

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

1) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości zapewniającej świadczenie usług w sposób ciągły, 
przystosowane do odbioru odpadów zbieranych selektywnie, w tym biodegradowalnych i wielkogabarytowych, 
oraz odpadów z remontów 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, 

2) posiadać odpowiednie urządzenia do zbierania odpadów komunalnych, spełniające wymogi określone 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Walce, 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 wyposażoną w miejsca postojowe oraz zaplecze techniczne umożliwiające 
utrzymanie pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych w należytym stanie technicznym 
i sanitarnym. 

§ 3. Przedsiębiorca obowiązany jest – uwzględniając zapisy Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 
(WPGO) – do odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych przez: 

a) składowanie odpadów komunalnych nie segregowanych ( zmieszanych ) na składowisku w miejscowości 
Gogolin lub w innych miejscach odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych zgodnie z zapisami 
WPGO, 

b) przekazywanie wyselekcjonowanych strumieni odpadów upoważnionym podmiotom prowadzącym działalność 
z zakresu odzysku i unieszkodliwiania, z uwzględnieniem zapisów WPGO. 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych z nieruchomości położonych w granicach administracyjnych gminy Walce i transport 
nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest spełniać następujące wymagania: 
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1) posiadać specjalistyczny pojazd lub pojazdy asenizacyjne w ilości zapewniającej świadczenie usług w sposób 
ciągły, o konstrukcji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych 
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez 
przedsiębiorcę wylewanie, a także roznoszenie przykrych odorów, 

2) posiadać bazę transportową wyposażoną w miejsca postojowe oraz zaplecze techniczne umożliwiające 
utrzymanie pojazdów przeznaczonych do opróżniania nieczystości ciekłych w należytym stanie technicznym 
i sanitarnym. 

§ 5. 1. Przedsiębiorąca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń, określonych w § 2 i § 4 zobowiązany jest do 
wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie odpowiednich środków technicznych 
niezbędnych do wykonywania działalności i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych niniejszą uchwałą, 
odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności , którymi są w szczególności: 

1) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się baza transportowa i zaplecze techniczne 
wraz z ich opisem, 

2) dokument stwierdzający tytuł prawny do dysponowania środkami transportu o których mowa w § 2 i § 4 wraz 
z opisem tych środków transportu, 

3) posiadanie podpisanej umowy lub zapewnienia odbioru odpadów komunalnych od przedsiębiorcy 
prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 

2. Dokumenty i informacje o których mowa w pkt 1-3 złożone w formie kopii wymagają adnotacji „za 
zgodność z oryginałem” i podpisu uprawnionego przedstawiciela przedsiębiorcy. 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 196/2006 Wójta Gminy Walce z dnia 13 kwietnia 2006 r. roku w sprawie 
wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych . 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

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

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

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Piotr Nossol


