
UCHWAŁA NR 182/XXX/10  

RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE  

z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

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 i Nr 214, poz. 

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 

172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 

Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28 poz. 146) w związku z 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 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 i Nr 215, poz. 1664)

oraz § 2 i § 3 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), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Wysokie Mazowieckie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie gminy Wysokie Mazowieckie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Wojciech Wojno 

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WYSOKIE 

MAZOWIECKIE  

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wysokie Mazowieckie powinien spełniać 

następujące wymagania: 

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami: 

3. Miejsce odzysju bądź unieszkodliwiania odpadów powinno być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Wysokie Mazowieckie – aktualizacja na lata 2008-2012 oraz obowiązującymi przepisami, w tym z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012. 

4. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości nie może naruszać ustaleń uchwały Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w sprawie zasad utrzymania 

czystości i porządku w Gminy Wysokie Mazowieckie. 

Załącznik nr Nr 1 

do Uchwały Nr 182/XXX/10

Rady Gminy Wysokie 

Mazowieckie

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

1) posiadać bazę transportową wraz ze specjalistycznymi środkami transport przystosowanymi do odbierania oraz 

transportu odpadów komunalnych, zawierające, co najmniej instalację umożliwiającą odbieranie odpadów 

komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Nr 

151/XXXIII/06 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zasad utrzymania 

czystości i porządku w Gminy Wysokie Mazowieckie, 

2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów

zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej, 

4) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych 

wymaganych przepisami, 

5) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do prowadzenia 

działalności. 

6) prowadzić ewidencję umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem oraz przekazywać Wójtowi Gminy wykaz

właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca ma podpisane umowy na świadcznie ww. usługi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-biurowe,

2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą, potwierdzającymi posiadanie specjalistycznych środków transportu 

do odbierania oraz transportu odpadów komunalnych. 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE  

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie powinien 

spełnić następujące wymagania: 

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującycmi dokumentami: 

3. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalnosci w zakresie próżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie nie może naruszać uchwały Rady Gminy Wysokie 

Mazowieckie w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Wysokie Mazowieckie. 

Załącznik nr Nr 2 

do Uchwały Nr 182/XXX/10

Rady Gminy Wysokie 

Mazowieckie

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

1) posiadać bazę transportową wraz z miejscami postojowymi oraz miejscami mycia pojazdów,

2) posiadać zaplecze techniczno – biorowe,

3) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniająće wymagania techniczne oraz sanitarno – porządkowe określone 

w przepisach dotyczących wymagań dla pojazdói. asenizacyjnych oraz w przepisach regulujących techniczne 

pojazdów, 

4) zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczenia usług, po zakończeniu pracy przeprowadzić dezynfekcję 

części spustowej zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz umyć pojazd; zabezpieczyć pojazd przed 

niekontrolowanym wydostaniem się nieczystości ciekłych na zewnątrz pojazdu w czasie transportu. 

5) prowadzić ewidencję umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem oraz przekazywać Wójtowi Gminy wykaz

właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca ma podpisane umowy na świadcznie ww. usługi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację 

zlewną. 

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno – biurowe,

2) umową kupna – sprzedaży, najmu lub fakturą, potwierdzającymi posiadanie pojazdów asenizacyjnych.
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UCHWAŁA NR 182/XXX/10  

RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE  

z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

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 i Nr 214, poz. 

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 

172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 

Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28 poz. 146) w związku z 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 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 i Nr 215, poz. 1664)

oraz § 2 i § 3 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), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Wysokie Mazowieckie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie gminy Wysokie Mazowieckie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Wojciech Wojno 

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WYSOKIE 

MAZOWIECKIE  

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wysokie Mazowieckie powinien spełniać 

następujące wymagania: 

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami: 

3. Miejsce odzysju bądź unieszkodliwiania odpadów powinno być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Wysokie Mazowieckie – aktualizacja na lata 2008-2012 oraz obowiązującymi przepisami, w tym z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012. 

4. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości nie może naruszać ustaleń uchwały Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w sprawie zasad utrzymania 

czystości i porządku w Gminy Wysokie Mazowieckie. 

Załącznik nr Nr 1 

do Uchwały Nr 182/XXX/10

Rady Gminy Wysokie 

Mazowieckie

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

1) posiadać bazę transportową wraz ze specjalistycznymi środkami transport przystosowanymi do odbierania oraz 

transportu odpadów komunalnych, zawierające, co najmniej instalację umożliwiającą odbieranie odpadów 

komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Nr 

151/XXXIII/06 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zasad utrzymania 

czystości i porządku w Gminy Wysokie Mazowieckie, 

2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów

zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej, 

4) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych 

wymaganych przepisami, 

5) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do prowadzenia 

działalności. 

6) prowadzić ewidencję umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem oraz przekazywać Wójtowi Gminy wykaz

właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca ma podpisane umowy na świadcznie ww. usługi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-biurowe,

2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą, potwierdzającymi posiadanie specjalistycznych środków transportu 

do odbierania oraz transportu odpadów komunalnych. 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE  

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie powinien 

spełnić następujące wymagania: 

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującycmi dokumentami: 

3. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalnosci w zakresie próżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie nie może naruszać uchwały Rady Gminy Wysokie 

Mazowieckie w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Wysokie Mazowieckie. 

Załącznik nr Nr 2 

do Uchwały Nr 182/XXX/10

Rady Gminy Wysokie 

Mazowieckie

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

1) posiadać bazę transportową wraz z miejscami postojowymi oraz miejscami mycia pojazdów,

2) posiadać zaplecze techniczno – biorowe,

3) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniająće wymagania techniczne oraz sanitarno – porządkowe określone 

w przepisach dotyczących wymagań dla pojazdói. asenizacyjnych oraz w przepisach regulujących techniczne 

pojazdów, 

4) zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczenia usług, po zakończeniu pracy przeprowadzić dezynfekcję 

części spustowej zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz umyć pojazd; zabezpieczyć pojazd przed 

niekontrolowanym wydostaniem się nieczystości ciekłych na zewnątrz pojazdu w czasie transportu. 

5) prowadzić ewidencję umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem oraz przekazywać Wójtowi Gminy wykaz

właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca ma podpisane umowy na świadcznie ww. usługi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację 

zlewną. 

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno – biurowe,

2) umową kupna – sprzedaży, najmu lub fakturą, potwierdzającymi posiadanie pojazdów asenizacyjnych.
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UCHWAŁA NR 182/XXX/10  

RADY GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE  

z dnia 20 kwietnia 2010 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

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 i Nr 214, poz. 

1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 

172, poz.1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 

138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 oraz Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 

Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28 poz. 146) w związku z 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 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 i Nr 215, poz. 1664)

oraz § 2 i § 3 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), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy 

Wysokie Mazowieckie, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na 

terenie gminy Wysokie Mazowieckie, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zygmunt Wojciech Wojno 

 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW 

KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WYSOKIE 

MAZOWIECKIE  

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wysokie Mazowieckie powinien spełniać 

następujące wymagania: 

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami: 

3. Miejsce odzysju bądź unieszkodliwiania odpadów powinno być zgodne z Planem Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Wysokie Mazowieckie – aktualizacja na lata 2008-2012 oraz obowiązującymi przepisami, w tym z Planem 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego na lata 2009-2012. 

4. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości nie może naruszać ustaleń uchwały Rady Gminy Wysokie Mazowieckie w sprawie zasad utrzymania 

czystości i porządku w Gminy Wysokie Mazowieckie. 

Załącznik nr Nr 1 

do Uchwały Nr 182/XXX/10

Rady Gminy Wysokie 

Mazowieckie

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

1) posiadać bazę transportową wraz ze specjalistycznymi środkami transport przystosowanymi do odbierania oraz 

transportu odpadów komunalnych, zawierające, co najmniej instalację umożliwiającą odbieranie odpadów 

komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale Nr 

151/XXXIII/06 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie zasad utrzymania 

czystości i porządku w Gminy Wysokie Mazowieckie, 

2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,

3) posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru odpadów

zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej, 

4) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną, danych 

wymaganych przepisami, 

5) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do prowadzenia 

działalności. 

6) prowadzić ewidencję umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem oraz przekazywać Wójtowi Gminy wykaz

właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca ma podpisane umowy na świadcznie ww. usługi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-biurowe,

2) umową kupna-sprzedaży, najmu lub fakturą, potwierdzającymi posiadanie specjalistycznych środków transportu 

do odbierania oraz transportu odpadów komunalnych. 

WYMAGANIA, JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE

ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW 

BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI Z TERENU GMINY WYSOKIE MAZOWIECKIE  

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie powinien 

spełnić następujące wymagania: 

2. Powyższe wymagania powinny zostać potwierdzone następującycmi dokumentami: 

3. Prowadzenie przez przedsiębiorców działalnosci w zakresie próżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie nie może naruszać uchwały Rady Gminy Wysokie 

Mazowieckie w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku w Gminie Wysokie Mazowieckie. 

Załącznik nr Nr 2 

do Uchwały Nr 182/XXX/10

Rady Gminy Wysokie 

Mazowieckie

z dnia 20 kwietnia 2010 r.

1) posiadać bazę transportową wraz z miejscami postojowymi oraz miejscami mycia pojazdów,

2) posiadać zaplecze techniczno – biorowe,

3) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniająće wymagania techniczne oraz sanitarno – porządkowe określone 

w przepisach dotyczących wymagań dla pojazdói. asenizacyjnych oraz w przepisach regulujących techniczne 

pojazdów, 

4) zapewnić odpowiedni standard sanitarny świadczenia usług, po zakończeniu pracy przeprowadzić dezynfekcję 

części spustowej zbiornika pojazdu asenizacyjnego oraz umyć pojazd; zabezpieczyć pojazd przed 

niekontrolowanym wydostaniem się nieczystości ciekłych na zewnątrz pojazdu w czasie transportu. 

5) prowadzić ewidencję umów na świadczenie usług objętych zezwoleniem oraz przekazywać Wójtowi Gminy wykaz

właścicieli nieruchomości, z którymi przedsiębiorca ma podpisane umowy na świadcznie ww. usługi zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

6) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację 

zlewną. 

1) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno – biurowe,

2) umową kupna – sprzedaży, najmu lub fakturą, potwierdzającymi posiadanie pojazdów asenizacyjnych.
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