
                                                                                                                    

ZARZĄDZENIE Nr 12 

Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi 

z dnia 13 kwietnia 2006 roku. 

 

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

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

 

Na podstawie 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) oraz § 2, § 3 i § 4 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. Nr 5, poz. 

33) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych. 

§ 2 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać bazę transportową wraz z garaŜami oraz instalację słuŜącą do 

przeprowadzania zabiegów sanitarno-porządkowych i wykonywać je kaŜdorazowo po 

wykonaniu dziennego zlecenia.  

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości co najmniej jeden samochód        

o pojemności od 13 m3 do 16 m3
 , wyposaŜony w instalację umoŜliwiającą 

prasowanie odebranych odpadów komunalnych  

 3) posiadać środek transportu przystosowany do odbioru odpadów zebranych 

selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym 

Planie Gospodarki Odpadami (GPGO) i regulaminie utrzymania czystości i porządku 

w gminie. 

4) posiadać środki techniczne umoŜliwiające zorganizowanie selektywnego, 

zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno 

w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, zgodnie z zapisami GPGO, 



 

 

5)  posiadać środki techniczne umoŜliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą 

elektroniczną, danych wymaganych przepisami. 

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami. 

3. Dokumentami, o których mowa, są w szczególności:  

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa,  

2) umowa kupna-sprzedaŜy, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym. 

 

§ 3 

 Wskazuje się Gminne Składowisku Odpadów w CięŜkowicach jako miejsce odzysku              

i unieszkodliwiania odpadów. 

§ 4 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące 

wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz 

z garaŜami, miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej oraz instalacji 

do dezynfekcji uŜytego sprzętu zgodnie z wymaganiami sanitarno-porządkowymi 

oraz przeprowadzać je kaŜdorazowo po zakończeniu dziennego zlecenia.  

2) posiadać sprzęt samochodowy  w ilości co najmniej jednego samochodu 

asenizacyjnego o pojemności od 10 m3 do 12 m3 zgodnie z technicznymi oraz 

sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 

12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 

z 2002 r. Nr 193, poz.1617), 

§ 5 

Przedsiębiorca o którym mowa w § 2 i  § 4 powinien wykonywać swoje usługi nie 

powodując zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy przewozu odpadów 

 

§ 6 

Traci moc Zarządzenie Nr 29/03 Wójta Gminy w Polskiej Cerekwi z dnia 8 września 

2003r. 

 

 

 



 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego.  

 

Wójt Gminy 

Krystyna Helbin 


