
Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr 362 / 062 / 2008 z dnia 04 kwietnia 2008 roku 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ 
PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE 

ZEZWOLENIA NA: 
 

1. ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. 
2. OPRÓśNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH. 
 

♦ ♦ ♦ 
 
1. ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI. 
 

 

 A. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia zobowiązany jest do złoŜenia 
wniosku na udzielenie zezwolenia na odbieranie odpadów, opracowanego zgodnie 
z art.8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn. zm.), wraz z kompletem 
wymaganych załączników. Wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Mikołów. Do wniosku naleŜy równieŜ dołączyć w formie oryginału lub 
kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę 
następujące dokumenty : 

 a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji 
działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy przed 
upływem terminu złoŜenia wniosku, 

 b) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do posiadanych obiektów 
do unieszkodliwiania lub odzysku odpadów komunalnych tj.: aktualny wyciąg z księgi 
wieczystej, akt notarialny, umowy dzierŜawy, uŜyczenia, najmu lub uŜytkowania, 

 c) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, stanowiących tabor specjalistyczny, 
 B. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:  
 1. Przestrzegać przepisy zawarte w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Mikołów”, „Planie gospodarki odpadami dla miasta Mikołów”. 
 2. Wykonywać usługi w sposób nie zakłócający ruchu na drogach publicznych, 

nie powodujący nadmiernego, moŜliwego do uniknięcia hałasu oraz nie 
powodujący przedostawania się pozostałości odpadów lub pyłów na drogi 
publiczne i tereny przyległych nieruchomości. 

 3. Dysponować prawem do nieruchomości , na której zlokalizowana jest baza 
transportowa spełniająca wszelkie wymagania określone w odrębnych 
przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na uŜytkowanie 
bazy transportowej), wyposaŜona w: 

 a) miejsce postoju dla pojazdów odbierających odpady komunalne, spełniające 
wymogi ochrony środowiska i nie stanowiące uciąŜliwości dla osób trzecich 
ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne, 

 b) miejsce do przechowywania pojemników, kontenerów, koszy i worków 
do gromadzenia odpadów komunalnych, 

 c) warsztaty naprawcze, 
 d) wydzielone miejsca do mycia pojemników i kontenerów oraz do mycia 

samochodów wraz z urządzeniami lub sprzętem specjalistycznym do mycia 
(w przypadku braku wydzielonych miejsc do mycia pojazdów lub pojemników 
oraz warsztatów naprawczych naleŜy wykazać się dokumentami 
wskazującymi na korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących 
działalność w zakresie mycia i naprawy pojazdów lub pojemników). 
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 4. Dysponować sprzętem specjalistycznym umoŜliwiającym wykonywanie usług 

we wnioskowanym zakresie i spełniającym wymagania techniczne określone 
w  przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz w innych 
przepisach szczegółowych. Pojazdy i sprzęt winny spełniać wymagania 
techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 
drogowym (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 z późn. zm.) oraz powinny być: 

 a) trwale oznakowane w logo przedsiębiorcy, 
 b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemoŜliwiając dostęp do 

nich osób trzecich, 
 c) zaopatrzone w siatkę lub plandekę celem zabezpieczenia przed rozwiewaniem 

odpadów, w przypadku pojazdów skrzyniowych z urządzeniem wywrotu,  
 d) bezpylne - w przypadku pojazdów specjalistycznych śmieciarek, 
 e) przystosowane do załadunku kontenerów (bramowce, hakowce),  
 f) myte zewnętrznie kaŜdego dnia po zakończeniu pracy oraz przynajmniej 

raz w miesiącu myte i odkaŜane wewnętrznie, 
 g) sprawne technicznie, nie powodujące wycieków olejów, smarów itp., (w przypadku 

awarii sprzętu przedsiębiorca winien dysponować rezerwowymi specjalistycznymi 
środkami transportu w celu zapewnienia ciągłości usług). 

 5. Dysponować pojemnikami, kontenerami, lub odpowiednimi workami foliowymi 
do gromadzenia odpadów, w tym równieŜ do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, zgodnie z wymaganiami Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Mikołów. Pojemniki do gromadzenia odpadów 
komunalnych powinny być : 

 a) szczelne, wyposaŜone w pokrywy, przystosowane do mechanicznego 
rozładunku, 

 b) wykonane z blachy ocynkowanej lub z tworzywa sztucznego (odporne na 
korozję) o pojemności zgodnej z zapisami zawartymi w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mikołów, 

 c) spełniać wymagania Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności 
wystawioną przez producenta zgodnie z ustawą z dnia 30 sierpnia 2002r. 
o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.2087 z późn. zm.), 

 d) zaopatrzone w logo przedsiębiorcy (dotyczy równieŜ worków), 
 e) myte i odkaŜane na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości. 

 6. Miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych winno być 
zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Śląskiego oraz 
odpowiadać zapisom zawartym w art.9 ust. 3 i 4 ustawy 27 kwietnia 2001r. 
o odpadach (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz.251 z późn. zm.). 

 
2. OPRÓśNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI 
CIEKŁYCH. 

 
 A. Przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie zezwolenia zobowiązany jest do 

złoŜenia wniosku na udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, opracowanego zgodnie z art.8 ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 
z późn. zm.), wraz z kompletem wymaganych załączników. Wzory wniosków są 
dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Mikołów. Do wniosku naleŜy 
równieŜ dołączyć w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem przez przedsiębiorcę następujące dokumenty : 
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 a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do 
ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niŜ 6 miesięcy 
przed upływem terminu złoŜenia wniosku, 

 b) dokumenty potwierdzające tytuł prawny do posiadanych obiektów 
do unieszkodliwiania lub odzysku nieczystości ciekłych tj.: wyciąg z księgi 
wieczystej, akt notarialny, umowy dzierŜawy, uŜyczenia, najmu lub uŜytkowania, 

 c) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, stanowiących tabor specjalistyczny; 
 B. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróŜniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać 
następujące wymagania:  

 1. Przestrzegać przepisy zawarte w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy Mikołów”, „Planie gospodarki odpadami dla miasta Mikołów”, jak równieŜ 
zapisy w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617). 

 2. Wykonywać usługi w sposób nie zakłócający ruchu na drogach publicznych, 
nie powodujący nadmiernego, moŜliwego do uniknięcia hałasu oraz nie 
powodujący przedostawania się pozostałości nieczystości na drogi publiczne 
i tereny przyległych nieruchomości. 

 3. Dysponować prawem do nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza 
transportowa spełniająca wszelkie wymagania określone w odrębnych 
przepisach m.in. w przepisach prawa budowlanego (pozwolenie na uŜytkowanie 
bazy transportowej), wyposaŜona w: 

 a) miejsce postoju dla pojazdów przeznaczonych do transportu nieczystości 
ciekłych, spełniające wymogi ochrony środowiska, nie stanowiące uciąŜliwości dla 
osób trzecich ze względu na hałas, odory, warunki higieniczne i sanitarne, 

 b) warsztaty naprawcze, 
 c) wydzielone miejsca do mycia samochodów wraz z urządzeniami lub 

sprzętem specjalistycznym do mycia (w przypadku braku wydzielonych 
miejsc do mycia pojazdów oraz warsztatów naprawczych naleŜy wykazać się 
dokumentami wskazującymi na korzystanie z usług firm specjalistycznych 
prowadzących działalność w zakresie mycia i naprawy pojazdów); 

 4. Dysponować sprzętem specjalistycznym umoŜliwiającym wykonywanie usług 
we wnioskowanym zakresie i spełniającymi wymagania techniczne określone w 
przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz w innych 
przepisach szczegółowych. Pojazdy winny spełniać wymagania techniczne 
określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz.U.z 2005 r. Nr 108 poz.908 z późn.zm.) oraz powinny być : 

 a) trwale oznakowane logo przedsiębiorcy, 
 b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemoŜliwiając dostęp do 

nich osób trzecich, 
 c) myte zewnętrznie kaŜdego dnia po zakończeniu pracy oraz przynajmniej raz 

w miesiącu myte i odkaŜane wewnętrznie, 
 d) sprawny technicznie, nie powodujący wycieków olejów, smarów itp., (w przypadku 

awarii sprzętu przedsiębiorca winien dysponować rezerwowymi specjalistycznymi 
środkami transportu w celu zapewnienia ciągłości usług). 


