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Uchwała Nr XXXV/792/09 
Rady Miasta Gdyni 
z 30 września 2009r. 

 
 

w sprawie:  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schroniska dla 
bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 

 

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (tekst jednolity, Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.), Rada Miasta Gdyni uchwala: 

 

Wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie 
Gminy Miasta Gdyni. 

§ 1 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące 
wymagania: 
1) Posiadać prawo dysponowania bazą wyposaŜoną w zaplecze techniczno – biurowe 

(odpowiednią do ilości i rodzaju sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników), na terenie 
której będą garaŜowane środki transportu oraz przechowywane pojemniki, kontenery, worki 
przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana 
na terenie utwardzonym i ogrodzonym, posiadać pomieszczenia socjalne oraz spełniać 
wymagania wynikające z: przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów 
bhp i p - poŜ. 

2) Dysponować środkami technicznymi odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności, 
spełniającymi wymagania określone w tabelach nr 1 i 2, zawartych w załączniku nr 1 
do niniejszej uchwały. Ilość samochodów winna zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę 
określonej we wniosku planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców, z częstotliwością 
opróŜniania pojemników określoną w gminnym regulaminie utrzymania czystości i porządku. 
Przedsiębiorca powinien dysponować pojemnikami do gromadzenia odpadów 
niesegregowanych, workami i pojemnikami na odpady zbierane selektywnie, w ilości 
zapewniającej świadczenie usług zgodnie z obowiązującym Regulaminem. 

3) Udokumentować prawo do dysponowania samochodami, pojemnikami, kontenerami poprzez 
przedstawienie dowodów zakupu lub umowy najmu, uŜyczenia, dzierŜawy oraz dowodów 
rejestracyjnych samochodów wraz z waŜnymi badaniami technicznymi. 

4) Oznakować kontenery, pojemniki i worki w sposób czytelny umoŜliwiający identyfikację 
przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów (nazwa firmy, numer telefonu) oraz 
określenie rodzaju zbieranych odpadów. 

5) Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, kontenerów i pojemników do 
gromadzenia odpadów, spełniającym wymagania ochrony środowiska lub umową 
z uprawnioną firmą na wykonanie tych usług. 

6) Wskazać adresy punktów nieodpłatnego przyjmowania odpadów zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. 
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7) Udokumentować gotowość odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych, pozostałości z 
sortowania odpadów komunalnych oraz komunalnych osadów ściekowych, przez zakład 
zagospodarowania odpadów Eko Dolina Sp. z o.o. w ŁęŜycach, wskazany w Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami. 

8) Udokumentować gotowość odbioru odpadów innych niŜ wymienionych w § 1 pkt 7 
niniejszych wymagań, przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów. 

§ 2 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać 
następujące wymagania: 
1) Posiadać prawo dysponowania bazą wyposaŜoną w zaplecze techniczno – biurowe 

(odpowiednią do ilości sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników), na terenie której 
będą garaŜowane środki transportu przewidziane do świadczenia usług objętych 
zezwoleniem. Baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym, 
posiadać pomieszczenia socjalne oraz spełniać wymagania wynikające z: przepisów prawa 
budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bhp i p - poŜ. 

2) Dysponować środkami transportu odpowiednimi do zakresu prowadzonej działalności, tj. 
pojazdami asenizacyjnymi, spełniającymi wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12.11.2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. Ilość 
pojazdów winna zapewniać pełną i nieprzerwaną obsługę określonej we wniosku planowanej 
liczby obsługiwanych mieszkańców. 

3) Udokumentować prawo do dysponowania samochodami poprzez przedstawienie dowodów 
zakupu lub umowy najmu, uŜyczenia, dzierŜawy oraz dowodów rejestracyjnych samochodów 
wraz z waŜnymi badaniami technicznymi. 

4) Oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umoŜliwiający 
identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu). 

5) Dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji samochodów, spełniającym wymagania 
ochrony środowiska lub umową z uprawnioną firmą na wykonanie tej usługi. 

6) Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne wskazane przez 
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni lub innego dysponenta stacji zlewnych połoŜonych 
w najbliŜszej odległości od obsługiwanego rejonu, spełniającego obowiązki wynikające 
z ustawy Prawo ochrony środowiska. 

§ 3 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie schroniska dla 
bezdomnych zwierząt, grzebowiska zwłok zwierzęcych i ich części, spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, powinien spełniać 
następujące wymagania: 
1) posiadać prawo dysponowania nieruchomością, na której zlokalizowane jest schronisko, 

grzebowisko lub spalarnia zwłok zwierzęcych; 
2) posiadać prawo dysponowania sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego 

prowadzenia określonej działalności, w szczególności: 
A. dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt: 

a) urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, 
b) pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt, 
c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, 
d) środkami słuŜącymi do transportu zwierząt (np. klatkami). 

B. dla prowadzenia grzebowiska: 
a) środkami słuŜącymi do transportu zwłok zwierzęcych, 
b) narzędziami słuŜącymi do grzebania zwłok zwierzęcych, 
c) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych, 
d) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych, 
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e) piecem do spalania zwłok zwierzęcych z zastrzeŜeniem ust. 2. 
C. dla prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych: 

a) pojazdem przystosowanym do transportu zwłok zwierzęcych, 
b) piecem do spalania zwłok zwierzęcych, 
c) chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych z zastrzeŜeniem ust. 3, 
d) środkami do przechowywania bądź gromadzenia odpadów powstałych w procesie 

spalania bądź posiadać umowę gwarantującą odbiór bądź pisemne oświadczenie 
o gotowości do odbioru odpadów powstałych w procesie spalania. 

D. dla prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami: 
a) dysponować sprzętem i urządzeniami niezbędnymi do właściwego wyłapywania 

bezdomnych zwierząt, w szczególności: 
- urządzeniami przystosowanymi do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, 
- pojazdem i środkami przystosowanymi do transportu zwierząt. 

b) posiadać umowę gwarantującą odbiór lub pisemne oświadczenie o gotowości do 
odbioru zwierząt wyłapanych z przedsiębiorcą prowadzącym schronisko dla zwierząt; 

c) prowadzić ewidencję zwierząt wyłapanych. 
2. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje piecem do spalania zwłok zwierząt, wówczas powinien 

przedłoŜyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok zwierzęcych lub przedstawić 
pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę 
prowadzącego działalność w zakresie zbierania, przechowywania, operowania, przetwarzania, 
wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów zwierzęcych. 

3. Jeśli przedsiębiorca nie dysponuje chłodnią do czasowego przetrzymywania zwłok 
zwierzęcych, wówczas powinien przedłoŜyć stosowną umowę gwarantującą odbiór zwłok 
zwierzęcych lub przedstawić pisemne oświadczenie o gotowości do odbioru zwłok 
zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie zbierania, 
przechowywania, operowania, przetwarzania, wykorzystywania lub usuwania ubocznych 
produktów zwierzęcych. 

§ 4 

Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia 
innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 
 

§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego. 

 
 

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni 
 

dr inŜ. Stanisław Szwabski 
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Załącznik nr 1 do Uchwały XXXV/792/09 Rady Miasta Gdyni 

z 30 września 2009r. 
 
Tabela nr 1. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów. 

Lp Rodzaj surowca Typ pojemnika 
[m3] 

Pojemność 
worka Oznakowanie 

1. Szkło 0,110 – 2,5 ok. 100 l SZKŁO  
2. Tworzywa sztuczne 0,110 – 2,5 ok. 100 l PLASTIK 
3. Makulatura 0,110 – 2,5 ok. 100 l MAKULATURA lub PAPIER 
4. Odpady ulegające biodegradacji 0,12 – 0,24 ok. 100 l ODPADY BIO 
 
Tabela nr 2. Wymagania dotyczące środków technicznych dla firm ubiegających się  
o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych. 
Lp. Rodzaj odbieranych odpadów Wymagane samochody Pojemność ładunkowa 

samochodów 
1. Niesegregowane odpady komunalne Śmieciarki bezpylne lub samochody 

cięŜarowe przystosowane do 
przewozu kontenerów  <22 m3 

2. Odpady biodegradowalne 
pochodzące z zabudowy 
mieszkaniowej, cmentarzy, 
targowisk oraz pielęgnacji terenów 
zielonych 

Śmieciarki bezpylne lub samochody 
cięŜarowe skrzyniowe lub samochody 
cięŜarowe przystosowane do wywozu 
kontenerów (hakowce, bramowce) 

<22 m3 

3. Odpady surowcowe z selektywnej 
zbiórki 

Samochody cięŜarowe skrzyniowe lub 
samochody cięŜarowe skrzyniowe 
wyposaŜone w HDS lub inne 
przystosowane do opróŜniania 
pojemników 

>5 m3 

4. Odpady z czyszczenia ulic i placów, 
odpady z koszy ulicznych 

Samochody cięŜarowe: 
- skrzyniowe wyposaŜone w 
zabudowy lub plandeki 
- przystosowane do wywozu 
kontenerów (hakowce, bramowce) 

>3 m3 

5. Odpady wielkogabarytowe  Samochody cięŜarowe: 
- skrzyniowe 
- przystosowane do wywozu 
kontenerów (hakowce, bramowce) 

>4 m3 

6. Odpady zuŜytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

Samochody: cięŜarowe skrzyniowe 
- 

7. Odpady budowlane z remontów Samochody cięŜarowe: 
- skrzyniowe 
- skrzyniowe wyposaŜone w HDS 
- przystosowane do wywozu 
kontenerów (hakowce, bramowce) 

>4 m3 

 

 

 

 

 

 

 


