
 

 

Wymagania jakie musi spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. 

 

Zgodnie z art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z dnia 13.09.2013r. poz. 1399 ze zm.) podmiot odbierający odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości powinien: 

1. Posiadać wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych  

od właścicieli nieruchomości oraz zapewnić jego odpowiedni stan techniczny; 

2. Utrzymać odpowiedni stan sanitarny pojazdów i urządzeń do odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości; 

3. Spełniać wymagania techniczne dotyczące wyposażenia pojazdów do odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

4. Zapewnić odpowiednie usytuowanie i wyposażenie bazy magazynowo -transportowej. 

 

Dodatkowo podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest  

do spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia  

11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. 2013 poz.122). 

 

1. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest 

posiadać bazę transportowo-magazynową: 

a) położoną na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 

Poznańskiej”, lub w odległości nie większej niż 60km od granicy gmin należących  

do ZM „GOAP”; 

b) na terenie, do którego posiada tytuł prawny. 

2. Wyposażenie bazy magazynowo – transportowej 

a) teren bazy magazynowo - transportowej był zabezpieczony w sposób uniemożliwiający 

wstęp osobom nieupoważnionym; 

b) miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów były zabezpieczone przed emisją 

zanieczyszczeń do gruntu; 

c) miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpadów komunalnych były 

zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed 

działaniem czynników atmosferycznych; 

d) teren bazy magazynowo - transportowej był wyposażony w urządzenia lub systemy 

zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, 

pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymaganiami określonymi przepisami ustawy 

z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951 i 1513  

oraz z 2013 r. poz. 21); 

e) baza magazynowo - transportowa była wyposażona w: 

 miejsca przeznaczone do parkowania pojazdów, 

 pomieszczenie socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych 

osób, 

 miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów 

komunalnych, 

 legalizowaną samochodową wagę najazdową – w przypadku gdy na terenie bazy 

następuje magazynowanie odpadów. 

 



 

 

f) na terenie bazy magazynowo - transportowej powinny znajdować się także: 

 punkt bieżącej konserwacji i napraw pojazdów, 

 miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów 

o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza 

terenem bazy magazynowo - transportowej. 

3. Wymagania odnośnie pojazdów  

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest 

posiadać co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz co najmniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych, a także co najmniej jeden pojazd do odbierania odpadów 

bez funkcji kompaktującej. 


