
Zarządzenie Nr Or S. 0151/57/07 
Burmistrza  Zdzieszowic

z dnia 3 września 2007 roku

w  sprawie  wymagań,  jakie  powinni  spełniać  przedsiębiorcy  ubiegający  się  
o  uzyskanie zezwolenia  w zakresie  odbierania  odpadów komunalnych,  opróŜniania
zbiorników  bezodpływowych  oraz  transportu  nieczystości  ciekłych  od   właścicieli,
uŜytkowników i zarządców  nieruchomości.

Na podstawie art. 7 ust. 3a  ustawy z dnia 13 września 1996 roku 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 roku  w sprawie  szczegółowego  sposobu określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie  zezwolenia  ( Dz. U.
Nr  5 poz. 33 )  zarządzam co następuje:

§1.  Ustalam  wymagania,  jakie  powinni  spełniać  przedsiębiorcy  ubiegający  się  
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  od  właścicieli,  uŜytkowników i  zarządców
nieruchomości.

§ 2. 1 . Przedsiębiorca ubiegający się  o uzyskanie zezwolenia  w zakresie  odbierania odpadów
komunalnych  od właścicieli, zarządców, uŜytkowników nieruchomości powinien spełniać
następujące wymagania:
     1)posiadać zaplecze  techniczno – biurowe,
     2)posiadać  specjalistyczne środki transportu  w ilości  stosownej do oferowanych usług,
       przystosowane   do  bezpyłowego  odbierania oraz  transportu  odpadów komunalnych 
       o pojemności od 110 l – 1100 l, zawierające co najmniej:

a) instalację   umoŜliwiającą   odbieranie  odpadów   komunalnych  z  urządzeń
przeznaczonych do gromadzenia w/w odpadów; 

b) instalację umoŜliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych;
     3)posiadać środki techniczne umoŜliwiające zorganizowanie selektywnego,
      zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie
      jednorodzinnej jak i wielorodzinnej zgodnie z przepisami o utrzymaniu czystości
      i  porządku w gminach 
     4)  posiadać   środki   techniczne   umoŜliwiające   ewidencjonowanie   ilości    odpadów 
          zebranych   selektywnie  
     5)posiadać   środki   techniczne   umoŜliwiające     przekazywanie   organowi,   drogą 

elektroniczną, danych wymaganych przepisami;

2. Specjalistyczne środki transportu naleŜy poddawać, co najmniej raz na tydzień dezynfekcji i
dezynsekcji.

3. PowyŜsze wymagania powinny zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami.

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

            1)tytuł   prawny   do   nieruchomości, na   której   znajduje się zaplecze techniczno-
             biurowe;



            2)umowa kupna-sprzedaŜy, najmu lub faktura   potwierdzające posiadanie środków, 
            o których mowa w ust. 1 pkt 2 wraz z ich opisem technicznym;

    
5. Za  zanieczyszczenia  terenu  powstałe w czasie odbioru,  załadunku  i  transportu

odpadów komunalnych  i  nieczystości  ciekłych,  nie  powodujących  zagroŜenia dla Ŝycia  i
zdrowia  mieszkańców  oraz  utrzymanie  środków  transportu  w  naleŜytym  stanie
sanitarnym(mycie  i   dezynfekcja)  odpowiada  przedsiębiorca  wykonujący  usługi  w  tym
zakresie.

 
§3.  1.  Wskazuje  się  Składowisko  Odpadów  w  Krasowej  gmina  Leśnica  jako  miejsce
unieszkodliwiania odpadów komunalnych nie podlegających selekcji. 

2.  Dopuszcza  się  moŜliwość  odzysku  i  unieszkodliwiania  wysegregowanych  odpadów
komunalnych w innych miejscach wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
(uchwała Sejmiku Województwa Opolskiego Nr XIV/131/2003 z dnia 18 listopada 2003 r )

§ 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;
2)  posiadać sprzęt  samochodowy  ( pojazdy  asenizacyjne  w  ilości  i  o  pojemności  

zabezpieczającej   oferowane   wykonywanie     usług,   posiadające      moŜliwość
opróŜniania  zbiornika  bezodpływowego  bez  względu  na  trudności z dojazdem)
zgodnie     z    technicznymi    oraz      sanitarno – porządkowymi     wymaganiami
rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia 12  listopada 2002 roku w sprawie
wymagań   dla   pojazdów   asenizacyjnych  ( Dz. U. Nr 193, poz. 1617) .

§  5.   Traci moc Zarządzenie Nr 48/07  Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 sierpnia 2007 roku w
sprawie  wymagań,  jakie  powinni  spełniać  przedsiębiorcy  ubiegający  się  
o  uzyskanie  zezwolenia  w zakresie odbierania  odpadów komunalnych,  opróŜniania  zbiorników
bezodpływowych oraz transportu nieczystości ciekłych od  właścicieli, uŜytkowników i zarządców
nieruchomości.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Opolskiego. 

                                  BURMISTRZ

          Dieter Przewdzing


