
UCHWAŁA Nr 129/XIV/2015

RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 24 listopada 2015 r.

w  sprawie  ogłoszenia  tekstu  jednolitego  uchwały  Nr  3/XXXVII/2010  Rady  Gminy  

Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie

odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

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

(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 16 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r.

poz. 1484) Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§ 1

1. Postanawia  się  ogłosić  tekst  jednolity  uchwały Nr  3/XXXVII/2010  Rady Gminy  

Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wymagań jakie powinien spełniać

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorni-

ków bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2.  Ogłoszenie  tekstu  jednolitego  następuje  w  formie  obwieszczenia  Rady  Gminy  

Żabia Wola, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Załącznik do uchwały podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Mazowieckiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak



Załącznik 

do Uchwały Nr 129/XIV/2015

Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 24 listopada 2015 r.

OBWIESZCZENIE

Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Nr 3/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia

Wola  z  dnia  23  lutego  2010  roku  w  sprawie  wymagań  jakie  powinien  spełniać

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie

odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatyw-

nych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1484) ogłasza się w

załączniku  do  niniejszego  obwieszczenia  tekst  jednolity  uchwały  

Nr 3/XXXVII/2010 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 23 lutego 2010 roku w sprawie wy-

magań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na

świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-

mości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.

Urz. Woj. Maz. z 2010 r., Nr 115 poz. 2376), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) Uchwałą  Nr  27/XXXV/2014  Rady Gminy Żabia  Wola  z  dnia  25  marca  2014  r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/XXXVII/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie

wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-

nia  na  świadczenie  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  

od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., poz. 7115).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2-3  Uchwały Nr 27/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 marca 2014 r.  

w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/XXXVII/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wymagań

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie

usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,



opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  (Dz. Urz. Woj.

Maz. z 2014 r., poz. 7115), które stanową:

„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

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

Województwa Mazowieckiego.”

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak



Załącznik nr 1 

do obwieszczenia Rady Gminy Żabia Wola 

z dnia 24 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr 3/XXXVII/2010

RADY GMINY ŻABIA WOLA

z dnia 23 lutego  2010 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transportu

nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust 1 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U 2001,Nr142 poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005r. Nr 236, poz.2008, ze. zm.),

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje:

§1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie :

1. odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  gminy  

Żabia Wola, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości ciekłych na terenie

gminy Żabia Wola, stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym

Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak



Załącznik Nr 1

do Uchwała Nr 3/XXXVII/2010

Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 23 lutego 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-

nia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

na terenie gminy Żabia Wola

I. wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1. pojazdów:

1) pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowo-

dzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (ustawa z dnia 20

czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym- Dz.U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z póź.zm.),

2) przedsiębiorca winien dysponować lub posiadać taki  pojazd który umożliwi do-

jazd  

do każdej posesji w celu odbioru :

a) niesegregowanych odpadów komunalnych, ,

b) odpadów selektywnie zebranych przez właścicieli nieruchomości, 

c) odpadów z terenów trudno dostępnych,

3) pojazdy winny być dostosowane do pojemników do zbiórki odpadów i winny speł-

niać  standardy  techniczne,  określone  w  przepisach  szczególnych,  w  tym  samochody

nowo zakupione powinny spełniać standardy opisane w normie PN-EN 1501-1 „Pojazdy 

do usuwania odpadów z pojemników i związane z nimi mechanizmy załadowcze. Wyma-

gania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa”. 

4) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający ła-

twą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu  

i numeru telefonu przedsiębiorcy.

2. pojemników:

1) pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym

zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych se-

lektywnie), winny spełniać następujące wymagania:



a) zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi  podczas ich opróżniania i

dla osób zbierających odpady oraz powinny być  dopasowane do urządzeń załadow-

czych pojazdów,

b) spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać deklarację

zgodności wystawioną przez producenta (ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie

oceny zgodności- Dz. U z 2004r. Nr 204, poz. 2087 z póź.zm.),

c) pojemniki winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwia-

jący łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy)

i numeru telefonu przedsiębiorcy.

3. bazy transportowej:

1) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą

transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu i przechowywane po-

jemniki,

2) dla przedmiotowej bazy transportowej winna być wydana decyzja o pozwoleniu  

na użytkowanie obiektu lub być zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany

sposobu użytkowania obiektu lub jego części (ustawa z dnia  7 lipca 1994r. Prawo bu-

dowlane- Dz.U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, z późn.zm)

II. wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

1. wymagania sanitarne:

1) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i we-

wnątrz oraz odkażane nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do myjni przeznaczonej do mycia  

i dezynfekcji pojazdów lub złożyć oświadczenie wraz z wnioskiem, określonym w pkt II

ust.2 pkt 1, o możliwości korzystania z myjni w wyżej wymienionym zakresie, eksploato-

wanej przez oddzielny podmiot gospodarczy,

3) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania odpadów komu-

nalnych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz za-

nieczyszczenia tras wywozu,

4) przedsiębiorca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  działalności  w  sposób  

nie powodujący nadmiernego hałasu, zapylenia, a także nie powodujący uszkodzeń infra-

struktury technicznej,



5) przedsiębiorca powinien myć i odkażać pojemniki, nie rzadziej niż raz w roku oraz

dodatkowo na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości,

6) przedsiębiorca  ma  obowiązek  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli

nieruchomości z częstotliwością dostosowaną do ilości wytwarzanych odpadów, jednak

nie rzadziej niż:

a) raz w miesiącu na terenie Gminy Żabi Wola  dla zabudowy jednorodzinnej,

b) dla nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza po-

wodująca powstawania odpadów komunalnych:

- przy działalności gastronomicznej i handlu spożywczym nie rzadziej

niż raz w tygodniu,

- przy pozostałej działalności nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

7) przewożone w kontenerze oraz w otwartej skrzyni ładunkowej, selektywnie ode-

brane odpady komunalne, muszą być zabezpieczone siatką lub plandeką przed rozwiewa-

niem lub rozpylaniem.

2. wymagania porządkowe:

1) przedsiębiorca  winien  złożyć  wniosek o  udzielenie  zezwolenia  na  prowadzenie

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008, z późn.zm.),

2) świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określo-

nych,

3) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usługi (fak-

tur VAT lub rachunków) z podaniem daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych odpadów

oraz ceny,

4) przedsiębiorca  zobowiązany jest  do  prowadzenia  ewidencji  zawartych  umów z

właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, przy czym ewidencja umów

powinna zawierać następujące informacje:

a) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości,

b) adres nieruchomości,

c) rodzaj (kod) odbieranych odpadów,

d) częstotliwość odbioru,



5) przedsiębiorca zobowiązany jest do gromadzenia danych o świadczonych usługach

przy użyciu systemu komputerowego albo udokumentowania zlecenia gromadzenia tych

danych w systemie komputerowym poprzez przedłożenie stosownej umowy,

6) przedsiębiorca  zobowiązany jest  do  udostępniania  ewidencji  umów i  dowodów

świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy Żabia Wola,

7) przedsiębiorca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do Wójta Gmi-

ny Żabia Wola wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu za-

warł umowy oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,

8) przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do Wójta Gminy

, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji

dotyczącej prowadzonej działalności, zgodnie z art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 13 września

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

póź. zm.)

9) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych

od właścicieli nieruchomości,  powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez

przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania od-

padów, spełniającego wymagania odnośnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania, o któ-

rych mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z

2007r. Nr 39, poz. 251 z póź.zm.)

10) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież ochronną

z widocznym logo firmy 

III. wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów:

1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości:

1) niesegregowanych odpadów komunalnych,  które zostały poddane odzyskowi na

składowiska spełniające wymagania art. 9  ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.

o odpadach (Dz.U. z 2007r.Nr 39, poz. 251 z póź.zm.), wynikające z wojewódzkiego planu

gospodarki odpadami;

2) odpadów ulegających biodegradacji do instalacji bądź miejsc spełniających wyma-

gania  art.  9  ust.  3  i  ust.  4  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach  

(Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z póź.zm.), wynikające z wojewódzkiego planu gospodar-

ki odpadami;



3) odpadów z selektywnej zbiórki odpadów do instalacji lub miejsc zgodnie z dyspo-

zycją art. 9 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr

39, poz. 251 z póź.zm.), wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

4)  odpadów wielkogabarytowych do instalacji lub miejsc zgodnie z dyspozycją art. 9

ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251

z póź.zm.), wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

5) odpadów z remontów do instalacji lub miejsc zgodnie z dyspozycją art. 9 ust.1 i

ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z

póź.zm.), wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;

2.  Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych

ulegających biodegradacji.

3.  Maksymalny  dopuszczalny  poziom  składowania  odpadów  komunalnych,  ulegających

biodegradacji odebranych przez przedsiębiorcę z terenu Gminy Żabia Wola:

1) do 31 grudnia 2010 r. nie więcej niż 75% wagowo całkowitej masy odpadów ule-

gających biodegradacji,

2) do 31 grudnia 2013 r. nie więcej niż 50%,

3) do 31 grudnia 2020 r. nie więcej niż 35%

IV. postanowienia końcowe

1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia

przez  przedsiębiorcę  określonych  wymagań,  na  podstawie   art.  9  ust.  2  ustawy z  dnia  1

3 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,  

poz. 2008 z póź.zm.)

2.  Wygaśnięcie  lub  cofnięcie  zezwolenia  nie  zwalnia  przedsiębiorcy  z  wykonania

obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3

ustawy  z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  

(Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.),

3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej

zezwoleniem,  jeżeli  wymagać  tego  będą  względy  ochrony  środowiska  lub  inne,  

po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości winna być prowadzona zgodnie z Programem Ochrony Środowiska i Planem

Gospodarki  Odpadami  dla  Gminy  Żabia  Wola  oraz  Regulaminem utrzymania  czystości  

i  porządku na terenie Gminy Żabia wola a także zgodnie z powszechnie obowiązującymi



przepisami prawa .

5.   Przedsiębiorcy,  których  zezwolenie  nie  spełnia  wymagań  określonych  w  niniejszym

załączniku  do  Uchwały  z  dnia  23luty  2010  roku  ,winien  w  terminie  jednego  miesiąca

wystąpić do Wójta Gminy Żabia Wola o zmianę zezwolenia w tym zakresie .

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak



Załącznik Nr 2

do Uchwała Nr 3/XXXVII/2010

Rady Gminy Żabia Wola

z dnia 23 lutego 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-

nia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na te-

renie gminy Żabia Wola

I. wymagania w zakresie wyposażenia technicznego

1. pojazdów:

1) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-

czystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w

dowodzie  rejestracyjnym  oraz  homologacją  lub  ważnym  zaświadczeniem  

(ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym – Dz.U. z 2005r. Nr 108,

poz. 908 z póź.zm.),

2) pojazdy, o których mowa w ust. 1 winny spełniać standardy techniczne określone 

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

dla  pojazdów  asenizacyjnych  (Dz.U.  Nr  193,  poz.  1617),  w  tym  powinny  

być wyposażone w:

a) pływakowy zawór regulacyjny umieszczony w najwyższym punkcie zbiornika

dla zabezpieczenia przed przepływem nieczystości ze zbiornika do układu ssącego,

b) odstojnik w celu niedopuszczenia do zalania pompy próżniowej,

c) zawór czterodrożny, który może stanowić jedną całość z odstojnikiem, za po-

mocą którego uzyskuje się ssanie lub tłoczenie powietrza do zbiornika,

d) zawór bezpieczeństwa zabezpieczający przed nadmiernym wzrostem ciśnienia

w zbiorniku,

e) zawór zwrotny umieszczony w układzie ssąco-tłoczącym w celu zabezpiecze-

nia wypływu powietrza ze zbiornika w przypadku, gdy pompa próżniowa zostanie wyłą-

czona,

f) zawór dolnego ssania, za pomocą którego odbywa się opróżnianie zbiornika,

zakończony łącznikiem do mocowania węża,

g) zestaw węży ssawnych, z których co najmniej jeden posiada kosz ssawny,



h) manowakuometr,

i) wskaźnik płynu ze skalą służący do określenia ilości pobranych ścieków,

j) komplet węży elastycznych z łącznikami,

k) zbiornik,

3) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający ła-

twą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu  

i numeru telefonu przedsiębiorcy.

2. bazy transportowej:

1) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą

transportową, na terenie której będą garażowane środki transportu,

2) dla przedmiotowej bazy transportowej winna być wydana decyzja o pozwoleniu  

na użytkowanie obiektu lub być zakończone postępowanie w sprawie zgłoszenia zmiany

sposobu użytkowania obiektu lub jego części (ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo bu-

dowlane – Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, z póź.zm.).

II. wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

1. wymagania sanitarne:

1) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości cie-

kłych winny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażana po

dokonaniu opróżnienia zbiornika,

2) przedsiębiorca winien posiadać tytuł prawny do myjni do mycia i dezynfekcji po-

jazdów lub złożyć oświadczenie wraz z wnioskiem, określonym w pkt II ust.2 pkt 1, o

możliwości korzystania z myjni w wyżej wymienionym zakresie, eksploatowanej przez

oddzielny podmiot gospodarczy,

3) przedsiębiorca  zobowiązany  jest  prowadzić  działalność  opróżniania  zbiorników

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia

dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia tras wywozu,

4) świadczenie usług winno się odbywać w sposób zapobiegający wypływaniu nie-

czystości ciekłych ze zbiornika w wyniku jego przepełnienia lub niewłaściwego opróż-

niania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych.

2. wymagania porządkowe:

1) przedsiębiorca  winien  złożyć  wniosek o  udzielenie  zezwolenia  na  prowadzenie

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto-



ści ciekłych, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i

porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.),

2) uchylony1,

3) uchylony2,

4) uchylony3

5) przedsiębiorca zobowiązany jest do gromadzenia danych o świadczonych usługach

przy użyciu systemu komputerowego albo udokumentowania zlecenia gromadzenia tych

danych systemem komputerowym poprzez przedłożenie stosownej umowy,

6) przedsiębiorca  zobowiązany jest  do  udostępniania  ewidencji  umów i  dowodów

świadczenia usług pracownikom Urzędu Gminy Żabia Wola,

7) przedsiębiorca zobowiązany jest do comiesięcznego przekazywania do Wójta Gmi-

ny Żabia Wola, wykazu właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu za-

warł umowy oraz wykaz właścicieli, z którymi umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły,

1 Uchylony zgodnie z § 1 uchwały Nr 27/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 
marca 2014 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/XXXVII/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wymagań 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2014 r., poz. 7115)

2
 Uchylony zgodnie z § 1 uchwały Nr 27/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 
marca 2014 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/XXXVII/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wymagań 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2014 r., poz. 7115)

3

 Uchylony zgodnie z § 1 uchwały Nr 27/XXXV/2014 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 25 
marca 2014 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr 3/XXXVII/2010 z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie wymagań 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z 2014 r., poz. 7115)



8) przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do Wójta Gminy

Żabia Wola, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

informacji dotyczącej prowadzonej działalności, zgodnie z art. 9a ust.2 pkt.1 ustawy z

dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr

236, poz. 2008 z póź.zm.),

9) przedsiębiorca zobowiązany jest do wyposażenia pracowników w odzież ochronną

z widocznym logo firmy.

III. wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej zgodnie

z posiadająca decyzją lub innych stacji zlewnych wskazanych przez przedsiębiorcę świadczą-

cego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ście-

ków  albo  do  innej   stacji  położonej  najbliżej  w  stosunku  

do obsługiwanego obszaru.

IV. postanowienia końcowe

1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia

przez przedsiębiorcę określonych wymagań, zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września

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

z póź.zm.)

2.  Wygaśnięcie  lub  cofnięcie  zezwolenia  nie  zwalnia  przedsiębiorcy  z  wykonania

obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3

ustawy  z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  i  porządku  w  gminach  

(Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź.zm.),

3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej

zezwoleniem,  jeżeli  wymagać  tego  będą  względy  ochrony  środowiska  lub  inne,  

po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia.

4.  Działalność  przedsiębiorcy  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie Regulaminem utrzymania

czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Żabia  Wola,  a  także  zgodnie  z  powszechnie

obowiązującymi przepisami prawa i unormowaniami.

5.  Przedsiębiorcy,   których  zezwolenie  nie  spełnia  wymagań  określonych  w  niniejszym



załączniku  do  Uchwały  z  dnia  23  luty  2010  roku,  winien  w  terminie  jednego  miesiąca

wystąpić do Wójta Gminy Żabia Wola o zmianę zezwolenia w tym zakresie .

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Roman Olczak
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