
Zarzadzenie Nr 11/2010
Burmistrza Gniewkowa

z dnia 03.02.2010r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spe|niać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwo|enia na prowadzenie dzia|a|ności w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości or^z opróżnianiu zbiorników bezodpłyrvowych i
transportu nieczystości cieĘzch na terenie Grniny Gniewkowo.

Na podstawie aft. 7 ust. 3a usta\ły z dnia 13 września |996r. o
utz}madu czystości i porządk:u w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz.
2008 z późn. zm'), w związku z s1-$4rozporządzenia Ministra
Srodowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu
okeślania wymagań, jakie powinien spełniaó przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr5,poz.33),

zarządzlm co następuje

Wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie
zęzwolenia na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia usług na
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

1.Przedsiębiorca winien pruedłoĘć aktualny odpis Z rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub zaświadczenie o
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.
2.W zakresie w;posażenia technicmego pojazdów, pojemników oraz bazy
transpofiowej przedsiębiorca winien spełniać następujące warunki :
a)posiadaó SpIZęt transpo1towy, specjalistyczny i pozostĄ, w liczbie i
stanie technicznym, który zapewni możltwość realizacji gospodarowania
odpadami,
b)do transportu odpadów stosować sprzęt specjalistyczny, dopuszczony do
ruchu na drogach publicmych, sprawny technicznie, zapewniający bezpylny
transpoft odpadów,
c)wyposazyć pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych w
odpowiednie nanędzia do uprzątnięcia odpadów rozsypanych w trakcię
prac załadunkowych,
d)odpowiednio omakować pojazdy transpońowe i specjalistycznę ||azwą
przedsiębiorcy lub firmy w sposób tr.wĄ i widocmy,
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e)dysponować pojemnikami do gromadzenianiesegregowanych
segregowanychodpadów komunalnych, w szczególności wydzielonych
strumienia odpadów komunalnych:
- odpadów wielkogabary'towych'
- zl4Ąego sprzętu elektrycznego i eleldronicznego,
' odoadów z remontów

i
Zę

1)zapewnió estetyczny wygląd pojemników, a takżę
oznakowanie nazwy przedsiębiorcy lub fimy,
g)dysponowaó bazą transpońową z przedstawieniem
władania nieruchomością

trwałe i cz}telne

Otufu prawnego do

pojemniki były zabezpieczone przed
się odpadów podczas gromadzenia,

3.Stosowania odpowiednich zabiegów sanitamych i porządkowych:
a)mycia i deąmfekcji pojazdów i irrnego sprzęfu zgodnie z
obowiązuj ącymi przepisami'
b)zapewnić wykon1r,vania usfug mycia i dez1'nfekcji pojemników służących do \-
zbtęraria odpadów komunalnych na dodatkowę zlecenie właścicięli
obstugiwanych nieruchomości,
c)zapewnió by pojazdy i
niekontrolowanym wydostaniem
przeładunku oraz transportu.

4.Zabezpieczenia miejsc odzysku i unieszkodliwiania poprzez:
a)kierowanie niesegregowanych odpadów komunalnych, które nie mogą
być poddane odzyskowi na składowisko odpadów obojętnych w
Kaczkowie lub inne jeżeli przedsiębiorca za.wart umowę z podmiotem
prowadzącym składowisko odpadów'
b)w przypadku, gdy irrstalacje do odzysku i unieszkodliwiania rł,rymienione
w Planie Gospodarki odpadami Gminy Gniewkowo nie zapewniają
możliwości odzysku lub unieszkodliwiania wszys&ich
wyselekcjonowanych odpadów ze str.umienia odpadów komunalnych,
przedsiębiorca powinien sam posiadaó takie możliwości lub mieć
podpisane umowy Z podmiotami prowadzqcymi działalność w tym
zakresie. Dotyczy to zwłaszcza odzysku i unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych, znżytego splzętu elektrycznego i elektronicmego,
odpadów ulegających biodegradacji, odpadów wielkogabary,towych, odpadów
opakowaniowych.

5.Prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:
a)zawierania umów i wystawiania dowodów zaptaĘ za usługi oraz
prowadzenie i przechow1.waniedokumentacji wykonanych usług'
b)prowadzenie ewidencji masy poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych odebranych, a lakŻe sporządzenia zestawień i dostarczenia
do tut. Urzędu w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca'



Wykaz powinien zawieraó imię i nazwisko lub nazwę oraz adres
właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości, a także ilość (w
kg) i rodzaj odebrarrych odpadów. Ponadto powirulo się, przedłożyć
zestawięnie zbiorcze odebranych odpadów w kilogramach z podztatem na
poszczególne rodzaje'
c)sporządzenie 1 przekazanie Bumistrzowi wykazu właścicieli
nieruchomości, z którymi przedsiębiorca w poprzednim miesiącu zawart
umowy na odbieranie odpadów komunalnych, oraz wkaz właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy ulegĘ
rozwięaniu lub wygasĘ w tęminie do 15 dnia po upĘwie każdego
miesiąca. Wykaz powinien zawieraó imię i nanvisko lub nazwę oraz adres
właściciela nieruchomości i adres nieruchońości,
d)sporządzanie i przekazyłvante Burmistrzowi do końca pierwszego
kwafiału za poprzedni rok kalendarzowy informacji dotyczącej:
- sposobu zagospodarowarria poszczególnych rodzajów odebranych

odpadów komunalnych,
' masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji sldadowanych

na składowisku odpadów,
- masy odpadów komutalnych ulegających biodegradacji nie

składowanych na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich
zagospodarowania,

e)dane o których mowa w pkt. 6 lit. b, c i d przekazać organowi
udzielającemu zez:wolentę w formie pisemnej oraz elektlonicznej w
wersji dostosowanej do systemu informatycznego flrnkcjonuj4cego w
Urzędzie Miejskim, po jego uruchomieniu.

6.W przypadku zakończenia działahości naleiy poinformować klientów o
planowanym zakonczeniu działalności z w1przedzeniem umożliwiającyrn
zlecenie odbioru innemu podmiotowi.
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określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców
ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w
zakresie świadczenia usług opróżniania zbiomików bezodpł1tvowych i
transpoftu nieczystości ciek'lych.

I.Przędłożenia aktualnego odpisu z rejestru przedsiębiorców w Krajowyrn
Rejestrze Sądowym lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
2.W zakresie w)posażenia technicznego pojazdów oraz bazy trarrsportowej
przedsiębiorca winien spelnJać naStępujące rł arunki :



\a)posiadaó splzęt transportowy i specjalistyczrry w liczble i stanie
technicmym, L1óry zapewni możliwo śó realizacjt wykonywanych usług,
b)do fuanspońu nieczystości ciekłych stosowaó 

- 
sprzĘt specjalist}czny,

dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, sp.awnylechrricznie,'
c)pojazd1 asenizacyjne powin-ry odpowiadać wymagarriom zgodnie z
rozpotządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2O02r. w
sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. ;20O2r.Nr I93,
poz. 1617)
d)odpowiednio 

- oznakować pojazdy transportowe i specjalisty czne nazwą
przedsiębiorcy lub firmy w sposób truały i widoczni, 

-

e)dysponować bazą transpor1ową z przedśtawieniem 
't\J,tutu 

prawnego do
u]adania nieruchomością.

3.Stosowarria odpowiednich zabiegów sanitamych i porządkowych w tyłn
mycia i dezynfekcji pojazdów zgodnte z obowiązująiymi przepisami.

4.Nieczystości pĘ'rrne należy dostarczać na zlewnię oczyszczalni ścieków
znajdljącą się w Gniewkowie, przy u|. Zajezieme1,

S.Wylagania w zakresie prowadzenia odpowiedniej dokumentacji:
a) zawieranie umów i wystawianie dowodów zapłaĘ za usfugi oraz
prolry.adzenie i przechowywaniedokumentacji wykónarrych usfug,
b) prowadzenie ewidencji ilości odebranych nieczystosci cieĘch, a także
sporządzeria zęstawień i dostarczenia do fut. Urzędu w tetminie do
15 

9'.u p9 - upływie każdego miesiąca. Wykaz powinión zawierać imię i
nazwisko lub nazwę oraz adres właścicióla nieruchomości oraz adles
nieruchomości, a także ilość odebranych nieczystości pĘnnych (wm3).
c) sporządzenie i przekazanie Bumistrzowi wytazu właścicieli
nieruchomości, z którym| w poprzednim miesiącu mioskodawca Zawarł
umowy na oplóżnianie zbiomików bezodpĘwowych i transport
nieczystości 

.ciekĘch, oraz wykaz właścicieli nieruchomosci, z któryni
w poprzednim miesiqcu umowy ulegĘ rozwiązaniu lub wygasły w
terminie do 15 dnia po upĄ.wie kazdego miesiąca.
Wykaz powinien zawieraó imię i nazwiskó lub nazwę oraz adres
właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości,
dlo:l". o których mowa w $2 pkL. 5 |il' b i c przekazac organowi
udzielającemu zezwolenie w formie pisemrrej oraz elektronlcznej w
]ersj1 ' d9s!9s91vanej do systemu hformatycznego funkcjonującego w
Urzędzie Miejskim, po jego uruchomieniu.



1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo|enj.a na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz na opróźnianie zbiomików bezodpĄwowych i
transporh,r nieczystości ciekĘch winien złożyó stosowny wniosek o
uzyskanie właściwego zezwolęnia wraz z kompletem wymaganych
załączttlków, które są określonę w axt. 8 ustawy z dnia 13 września
1996r.o lttzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr
|3f, poz' 622 z późn. zm.),

2.W przypadku dostarczenia wymaganycli załącznlków do wniosku w
formie kserokopii powimy one byó potwierdzone za zgodność z
oryginałem przez uprawnione osoby.
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Traci moc zatządzenie nr 5512006 Burmisffza Gniewkowa z dnia
16.08.2006r. w sprawie określenia wymagan, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie Zezwo],enia na prowadzenie
działahości w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
niertrchomości oraz opróżnianiu zbiomików bezodpĘwowych i transpońu
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Gnięwkowo.
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Zarządzenie podaje się do publicmej wiadomości poprzez umieszczenie
na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego oraz na Stronie intemetowej.
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Zarządzen\e wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.


