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Uchwała Nr XXXVII/570/09 
Rady Miejskiej w Nysie 

z dnia 12 października 2009 roku 
 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności                       
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych. 
               

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, z 2007r. Nr 48, poz. 327,              
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009r. 
Nr 52 poz.420), 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, z 2006 Nr 144 poz. 1042,                                 
z 2008r. Nr 223 poz. 1464, z 2009r. Nr 18 poz.97, Nr 79 poz.666, Nr 92 poz.753), Rada 
Miejska w Nysie uchwala, co następuje: 

§1 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 
Nysa działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości połoŜonych w granicach administracyjnych Gminy Nysa, zobowiązany jest 
do posiadania:  

1) pojazdu lub pojazdów samochodowych 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 takŜe roznoszenie przykrych woni (odorów), spełniających 
następujące warunki:  

a) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne 
badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie                        
z przepisami o ruchu drogowym;  

b) oznakowanych w sposób trwały i widoczny umoŜliwiający identyfikację 
podmiotu świadczącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon 
kontaktowy);  

c) wyposaŜonych w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątnięcia 
odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych;  

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

e) zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich; 
2) właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających  wymogi 

określone w „Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy 
Nysa”, tj. pojemników, kontenerów lub worków, przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości, a w szczególności do 
zbierania odpadów w sposób selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów 
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ulegających biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a takŜe 
umoŜliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów wielkogabarytowych, 
zuŜytego sprzętu elektrycznego  i elektronicznego oraz odpadów z remontów;  

3) bazy transportowej zlokalizowanej w całości lub części w granicach 
administracyjnych Gminy Nysa albo powiatu Nyskiego, lub w granicach 
administracyjnych powiatów ościennych do powiatu Nyskiego, zapewniającej:  

a) codzienne parkowanie, garaŜowanie i serwisowanie pojazdów po 
zakończeniu pracy, w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed 
dostępem osób niepowołanych;  

b) moŜliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymywania ich w 
naleŜytym stanie sanitarno - higienicznym; 

4) umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub 
serwisowania pojazdów, w przypadku braku moŜliwości przeprowadzania tych 
czynności na terenie bazy transportowej;  

5) siedziby, oddziału bądź przedstawicielstwa znajdujących się w granicach 
administracyjnych Gminy Nysa lub zlokalizowanych na terenie bazy 
transportowej, o której mowa w pkt 3. 

2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach połoŜonych w granicach 
administracyjnych Gminy Nysa oraz na transport nieczystości ciekłych pochodzących                                  
z tych zbiorników, zobowiązany jest do posiadania:  

1) pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:  
a) spełniających wymagania określone w odrębnych przepisach;  
b) zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne 

badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie 
przepisami o ruchu drogowym;  

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

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

e) zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych; 
2) bazy transportowej zlokalizowanej w całości lub części w granicach 

administracyjnych Gminy Nysa, lub gmin bezpośrednio graniczących                        
z granicą administracyjną Gminy Nysa, zapewniającej:  

a) codzienne parkowanie, garaŜowanie i serwisowanie pojazdów po 
zakończeniu pracy w sposób umoŜliwiający zabezpieczenie ich przed 
dostępem osób niepowołanych;  

b) moŜliwość mycia pojazdów i utrzymywania ich w naleŜytym stanie 
sanitarno - higienicznym po zakończeniu pracy; 

3) umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub 
serwisowania pojazdów, w przypadku braku moŜliwości przeprowadzania tych 
czynności na terenie bazy transportowej;  

4) siedziby, oddziału bądź przedstawicielstwa znajdujących się w granicach 
administracyjnych Gminy Nysa, lub zlokalizowanych na terenie bazy 
transportowej, o której mowa w pkt 2.  

3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń określonych w ust. 1 i 2, 
zobowiązany jest do:  

1) wykazania się właściwymi dokumentami stwierdzającymi posiadanie 
odpowiednich środków technicznych niezbędnych do wykonywania działalności 
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objętej zezwoleniem i potwierdzającymi spełnienie wymagań określonych 
niniejszą uchwałą, odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności;  

2) przedstawienia dokumentów stwierdzających moŜliwość uŜytkowania posiadanej 
bazy transportowej, zlokalizowanej odpowiednio:  

a) w granicach administracyjnych Gminy Nysa - w formie pozwolenia 
właściwego organu na uŜytkowanie bazy transportowej;  

b) poza granicami administracyjnymi Gminy Nysa – w formie zaświadczenia 
wystawionego przez urząd gminy właściwy dla lokalizacji bazy 
transportowej, o spełnianiu przez tę bazę wymagań określonych przepisami 
prawa (w tym prawa lokalnego obowiązującego w tej gminie); 

3) umoŜliwienia organowi wydającemu zezwolenie, lub wskazanym                                 
i upowaŜnionym przez ten organ przedstawicielom, na jego Ŝądanie, 
przeprowadzenia kontroli posiadanych środków technicznych niezbędnych do 
wykonywania zezwolenia. 

4. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności          
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany 
jest do zawarcia umowy lub posiadania pisemnego zapewnienia potwierdzającego 
gotowość odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie 
na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów                        
w miejscu określonym w Planie Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego oraz 
Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Nysa przy uwzględnieniu przepisów określonych 
w art. 9 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz.U. z 2007r. Nr 39 poz. 
251, ze zm.) – tj. na składowisku odpadów w Domaszkowicach, 

5. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności             
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany 
jest do udokumentowania moŜliwości realizacji obowiązku ograniczania masy odpadów 
ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów, 

6. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania 
umowy zawartej z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym, na odprowadzanie 
odebranych nieczystości do stacji zlewnych połoŜonych na terenie Gminy Nysa, lub 
umowy zawartej z przedsiębiorcą prowadzącym stację zlewną poza granicami Gminy 
Nysa, w gminach bezpośrednio sąsiadujących z Gminą Nysa, zgodnie z wymaganiami 
funkcjonowania stacji zlewnych.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nysy. 

§3. 

Traci moc Zarządzenie Burmistrza Nysy Nr 1089/06z dnia 26 września 2006r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

§ 4 
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie oraz na stronach internetowych Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nysie (http://bip.nysa.tensoft.pl/). 
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§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 


