
Projekt 
UCHWAŁA NR  

Rady Miasta  Szczecin 
z dnia  

 
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych. 
 

Na podstawie art. 7 ust.  3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i 
porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, zm. z 2005 r. Nr 
180, poz. 1495, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 
97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278) Rada 
Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nie-
czystości ciekłych. 
 

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o: 
1) nieczystościach ciekłych – rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo 

w zbiornikach bezodpływowych, 
2) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a takŜe odpady nieza-
wierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które 
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospo-
darstwach domowych, 

3) stacjach zlewnych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy ko-
lektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków słuŜące do przyjmowania 
nieczystości ciekłych dowoŜonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia, 

4) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to takŜe współwłaścicieli, uŜytkowni-
ków wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w za-
rządzie lub uŜytkowaniu, a takŜe inne podmioty władające nieruchomością, 

5) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone 
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania, 

6) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jedno-
lity: Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późniejszymi zmianami), 

7) PGO – rozumie się przez to Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Szczecina, przyjęty 
uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 20.07.2009 r. Nr XXXVII/905/09, 

8) WPGO – rozumie się przez to Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, 
9) regulaminie – rozumie się przez to Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasto Szczecin, przyjęty uchwałą Rady Miasta Szczecin z dnia 16.10.2006 r. 
Nr LXIII/1175/06 (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego Nr 114, 
poz. 2196). 

 
§ 3. 1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1 winien udokumentować posiadanie wyposa-

Ŝenia i środków technicznych niezbędnych do zakresu planowanej działalności (urządzenia, 
kontenery, pojemniki i inne), a takŜe gotowość odbioru odpadów komunalnych lub nieczysto-
ści ciekłych odpowiednio przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 



działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów bądź przez punkt 
zlewny. 
2. Niesegregowane odpady komunalne o kodzie 20 03 01 mogą być przekazywane wyłącznie 
przedsiębiorcom prowadzącym instalacje wymienione w WPGO, którzy uzyskali zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. 
3. Pozostałe odpady mogą być przekazywane wyłącznie przedsiębiorcom posiadającym ze-
zwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów. 
4. Dopuszcza się moŜliwość sortowania i kompostowania odbieranych odpadów komunal-
nych w instalacjach, do których przedsiębiorca, wymieniony w § 1, posiada tytuł prawny, po 
wcześniejszym uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 26 ustawy o  odpadach. 
5. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, zobowiązany jest do: 

1) przekazywania wszystkich odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów komu-
nalnych za kartą przekazania odpadu do miejsc zbierania, odzysku lub unieszkodliwia-
nia wyłącznie takim posiadaczom odpadów, którzy posiadają odpowiednie zezwolenie 
na prowadzenie działalności w tym zakresie, 

2) przekazywania wszystkich odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych za po-
twierdzeniem zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktu-
ry z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości cie-
kłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576). 

 
§ 4. 1. Baza transportowa powinna być zlokalizowana na terenie Gminy Miasta Szczecin 

lub gmin bezpośrednio z nią sąsiadujących, na nieruchomości, do której przedsiębiorca, o 
którym mowa w § 1 posiada tytuł prawny. 
2. Baza transportowa powinna spełniać następujące wymagania: 
1) posiadać zaplecze socjalno – administracyjne, 
2) teren bazy powinien być utwardzony i ogrodzony, 
3) teren i parkowane pojazdy powinny być zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, 
4) wielkość terenu bazy powinna być dostosowana do ilości i wielkości pojazdów, urządzeń 
specjalnych oraz pozostałego wyposaŜenia (kontenery, pojemniki). 
 

§ 5. 1. Pojazdy samochodowe, którymi będzie wykonywany transport odbieranych od wła-
ścicieli nieruchomości odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych muszą stanowić wła-
sność przedsiębiorcy, o którym mowa w § 1, bądź być w jego posiadaniu na mocy umowy 
cywilnoprawnej. 
2. Pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1 muszą spełniać wymagania techniczne 
określone w przepisach szczególnych. 
3. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 1, jest obowiązany do oznakowania w sposób trwały  
i widoczny nazwą firmy taboru samochodowego i specjalistycznego oraz pojemników i kon-
tenerów, wykorzystywanych do świadczenia usług. 
 

§ 6. W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wykonywanych usług przedsiębiorca, o któ-
rym mowa w § 1 jest zobowiązany do: 
1) prowadzenia na obszarze wykonywanej działalności selektywnej zbiórki odpadów komu-

nalnych nadających się do odzysku w sposób i w zakresie wynikającym z PGO oraz regu-
laminu,  

2) odbierania od właścicieli nieruchomości wszystkich selektywnie zbieranych odpadów ko-
munalnych w taki sposób, aby nie powodować ich mieszania z odpadami innego rodzaju, 

3) zapewnienia odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej, gwarantującej cią-
głość świadczenia usług. 



§ 7. Zachowanie standardów sanitarnych wykonywanych usług i ochrony środowiska wy-
maga: 
1) mycia pojazdów do odbierania odpadów komunalnych po zakończeniu kaŜdego dnia pracy 

i odkaŜania nie rzadziej niŜ raz w tygodniu, 
2) mycia pojazdów do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych po zakończeniu kaŜdego dnia pracy oraz odkaŜania części spustowej po kaŜdora-
zowym opróŜnieniu zbiornika, 

3) zapewnienia wykonania usług mycia i odkaŜania pojemników słuŜących do gromadzenia 
odpadów komunalnych na dodatkowe, indywidualne zlecenie właścicieli obsługiwanych 
nieruchomości, 

4) wyposaŜenia pojazdów słuŜących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieru-
chomości z typowych pojemników do ich gromadzenia w odpowiednie narzędzia do ręcz-
nego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych, 

5) zapewnienia pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych 
z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróŜniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odpowiednich standardów bez-
pieczeństwa i higieny pracy, w szczególności wynikających z rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 16 czerwca 2009 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy go-
spodarowaniu odpadami komunalnymi (Dz. U. Nr 104, poz. 868), 

6) usunięcia urządzeń do odbierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem 
po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządko-
wym, sanitarnym i niezagraŜającym środowisku naturalnemu. 

 
§ 8. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin. 

 
§ 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzę-

dowym Województwa Zachodniopomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości 
przez ogłoszenie na stronie internetowej Miasta Szczecin (www.szczecin.pl) oraz w formie 
pisemnej na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Szczecin pl. Armii Krajowej 1. 



UZASADNIENIE 
 

Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami 
w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie (Dz. U. Nr 92, poz. 
753) wprowadziła w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późniejszymi zmianami) 
zmiany w art. 7 ust. 3a, które nakładają na Radę Gminy obowiązek określenia w drodze 
uchwały wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo-
lenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicie-
li nieruchomości oraz na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych.  

Wymagania zawarte w niniejszej uchwale określają wyposaŜenie techniczne oraz za-
biegi sanitarne i porządkowe niezbędne do prowadzenia działalności w powyŜszym zakresie 
oraz miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Zgodnie z przepisami 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) zostały one określone w sposób precyzyjny i zrozumiały, nie 
utrudniają dostępu do rynku przedsiębiorcom świadczącym usługi w zakresie odbierania od-
padów komunalnych i opróŜniania zbiorników bezodpływowych oraz nie ograniczają i nie 
dyskryminują konkurencji na tych rynkach. 

Wymagania określone w niniejszej uchwale są zgodne z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Szczecin, przepisami ustaw o utrzymaniu czy-
stości i porządku w gminach i o odpadach oraz gminnym i wojewódzkim planem gospodarki 
odpadami. 


