
  ZARZĄDZENIE NR 14/2006
WÓJTA GMINY WIERZBICA

Z DNIA 12.04.2006.r

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia  na  świadczenie  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. Nr 132, póź.622 z póź. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie  gminnym (Dz,  U.  z  2001 roku,  Nr 142, póź.  1591 z póź.  zm.) zarządza się  co 
następuje:

§1

Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia 
na  świadczenie  usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości:
       

1. posiadanie zezwolenia na zbieranie lub transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów, 
wydane  przez  właściwy  organ,  lub  udokumentowanie  gotowości  ich  przejęcia  przez 
podmioty posiadające takie zezwolenia,

2. posiadanie sprzętu technicznego następującego rodzaju:
a) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych,
b) worki foliowe do selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów, 
c) kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych
d)  pojemniki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  w  ujednoliconym  kolorze  dla 
poszczególnych rodzajów odpadów;

3. posiadanie pojazdów specjalistycznych do wywozu odpadów,
4. posiadanie  bazy  technicznej,  umożliwiającej  prowadzenie  działalności  objętej 

zezwoleniem oraz utrzymanie sprzętu w należytym stanie higieniczno-sanitarnym.

   
§2

Określa się następujące wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia 
na  świadczenie  usług  w  zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu 
nieczystości ciekłych:

1. posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego wyposażonego                   w zawór 
kulowy  i  w  sito  koszowe  oraz  spełniającego  wymagania  dodatkowego  wyposażenia 
zawarte w §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Z 2002 Nr. 193 poz. 1617)

2. posiadanie bazy technicznej lub innego terenu umożliwiającego prowadzenie działalności 
objętej zezwoleniem.

§ 3            

1. Przedsiębiorcy  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  w  zakresie  odbierania  stałych 
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  oraz  opróżniania  zbiorników 



bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych są zobowiązani wywozić te odpady na 
miejsce wskazane przez Gminę.

2. W przypadku gdy Gmina nie  wskaże  miejsca  wywożenia   odpadów, przedsiębiorca  ma 
obowiązek przekazać  odpady firmie z którą ma zawartą stosowną umowę  na  odzysk lub 
unieszkodliwianie odpadów. 

Przedsiębiorcy  ubiegający  się  o  prowadzenie  działalności  w  zakresie  objętym  niniejszym 
Zarządzeniem są zobowiązani stosować się do wymogów określonych w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbica.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości w 
sposób zwyczajowo przyjęty.


