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UCHWAŁA NR VII/45/2011
RADY GMINY MURÓW

z dnia 19 maja 2011 r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Murów 

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, 
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 
1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, Dz. U. z 2007r. nr 48, poz. 327, nr 138 poz. 
974, nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. nr 52, poz. 420, nr 
157, poz.1241, Dz. U. z 2010r. nr 28, poz. 142, nr 28 poz. 146, nr 106, poz. 675, nr 40, poz. 230) i art. 7 ust. 3a 
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 
2008; Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, Dz. U. z 2005r. nr 180, poz. 1495, Dz. U. z 2008r. nr 223, poz. 1464, Dz. 
U. z 2009r. nr 18, poz. 97, nr 79, poz. 666, nr 92 poz. 753, nr 215 poz. 1664, Dz. U. z 2010r nr 47, poz. 278, Dz. U. 
z 2011r. nr 5, poz. 13) Rada Gminy w Murowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ilekroć w niniejszej uchwale używa się pojęcia: 

1) Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów- należy przez to rozumieć regulamin 
uchwalony uchwałą Nr VIII/40/2007 Rady Gminy Murów z dnia 13 września 2007r. zmieniony uchwałą: Nr 
XVI/121/2008 z dnia 30 października 2008r. 

2) Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego - należy przez to rozumieć plan uchwalony uchwałą 
Nr XVII/193/2008 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 31 marca 2008 r. 

3) Gminny Plan Gospodarki Odpadami - należy przez to rozumieć plan uchwalony uchwałą Nr IV/16/2010 Rady 
Gminy Murów z dnia 30 grudnia 2010 r. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Murów 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w granicach 
administracyjnych gminy w zakresie wyposażenia technicznego powinien spełniać następujące wymagania: 

1) Posiadać pojazdy specjalistyczne: 

a) przystosowane do odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych w sposób bezpyłowy, 

b) przystosowane do odbioru odpadów selektywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości, 

c) 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, bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także roznoszenie przykrych woni (odorów), 

d) oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez 
umieszczenie na nich nazwy i numeru telefonu, 

e) wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów, w przypadku ich zanieczyszczenia 
podczas wykonywania czynności odbioru odpadów, 

f) których liczba i stan techniczny zapewniają ciągłość i nieprzerwalność świadczonych usług. 

2) Posiadać urządzenia przeznaczone do selektywnego gromadzenia odpadów, o pojemności, określonej 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Murów, umożliwiające prowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie Gminy Murów. 

3) Posiadać bazę transportową, która winna zapewniać: 

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 

b) możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno – 
higienicznym, zgodnie z odrębnymi przepisami, 
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c) w przypadku braku możliwości przeprowadzania czynności na terenie bazy transportowej określonych w ust 
3 lit. b przedsiębiorca winien udokumentować korzystanie z usług świadczonych przez innego 
przedsiębiorcę w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów. 

4) Powinien dysponować i wskazać miejsce wykonywania czynności biurowych, dotyczących prowadzonej 
działalności. 

5) Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie z art. 8 ust. 
1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 
2008 z późn. zm.) oraz niniejszą uchwałą. 

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Murów oraz na transport 
nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, w zakresie wyposażenia technicznego powinien spełniać 
następujące wymagania: 

1) posiadać pojazdy specjalistyczne i asenizacyjne: 

a) których konstrukcja lub zabudowa pozwala na załadunek, transport i wyładunek nieczystości ciekłych 
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia środowiska poprzez samoistne, niekontrolowane przez 
przedsiębiorcę wylewanie, a także roznoszenie przykrych woni (odorów), 

b) oznakowane w sposób czytelny, trwały i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację, poprzez 
umieszczenie na nich nazwy i nr telefonu przedsiębiorcy, 

c) wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów, w przypadku ich zanieczyszczenia 
podczas wykonywania czynności odbioru odpadów, 

d) których liczba i stan techniczny zapewniają ciągłość i nieprzerwalność świadczonych usług 
z uwzględnieniem sytuacji spowodowanej awarią jednego z pojazdów. 

2) posiadać bazę transportową, która winna zapewniać: 

a) codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy, 

b) możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w należytym stanie sanitarno – 
higienicznym, zgodnie z odrębnymi przepisami, 

c) w przypadku braku możliwości przeprowadzania czynności na terenie bazy transportowej określonych w ust. 
2 lit. b przedsiębiorca winien udokumentować korzystanie z usług świadczonych przez innego 
przedsiębiorcę w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów. 

3) Powinien dysponować i wskazać miejsce wykonywania czynności biurowych, dotyczących prowadzonej 
działalności. 

4) Złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia w powyższym zakresie, zawierający dane zgodnie z art. 8 ust. 
1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 
2008 z późn. zm.) oraz niniejszą uchwałą. 

§ 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, zobowiązany jest do wywożenia odpadów komunalnych do miejsc odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych wskazanych w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego. 

§ 5. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
i transport nieczystości ciekłych, zobowiązany jest do wywożenia nieczystości ciekłych do stacji zlewnej 
działającej na terenie Gminy Murów. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Murów. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 



Id: QHKQL-RERVR-ZZPCR-CKBSC-DIGNJ. Podpisany Strona 3

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Józef Sowada


