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1775 
 

ZARZĄDZENIE NR 61/2007 
BURMISTRZA ZBĄSZYNKA 

 
z dnia 21 września 2007r. 

 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008) oraz § 2,  
§ 3 i 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego spo-
sobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwo-
lenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Zarządzenie ustala wymagania, jakie powin-
ni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, których obowiązek uzyskania 
wynika z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-
nach. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości winien 
spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać aktualny wpis do ewidencji działal-
ności gospodarczej lub do rejestru przedsię-
biorców w Krajowym Rejestrze Sądowym; 

2) posiadać zaplecze techniczno - biurowe; 

3) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na 
której znajduje się zaplecze techniczno - biuro-
we oraz tytuł prawny do dysponowania specja-

listycznymi pojazdami samochodowymi; 

4) posiadać kadrowy i techniczny potencjał umoż-
liwiający objęcie wszystkich mieszkańców gmi-
ny systemem selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych; 

5) posiadać specjalistyczne środki transportu, przy-
stosowane do bezpyłowego odbierania oraz 
transportu odpadów komunalnych, umożliwia-
jące odbieranie odpadów komunalnych z urzą-
dzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych, o których mowa w uchwale Ra-
dy Gminy w Zbąszynku Nr XI/30/2007 z dnia  
28 czerwca 2007r. w sprawie regulaminu utrzy-
mania czystości i porządku na terenie gminy 
Zbąszynek, w liczbie gwarantującej utrzymanie 
odpowiedniego standardu sanitarnego; 

6) środki transportu muszą być: 

a) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz 
posiadać aktualne badania techniczne i świa-
dectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie  
z przepisami o ruchu drogowym, 

b) oznakowane w sposób trwały i widoczny 
umożliwiający identyfikację podmiotu świad-
czącego usługi (nazwa przedsiębiorcy, ad-
res, telefon kontaktowy), 

c) wyposażone w odpowiednie narzędzia do 
ręcznego uprzątnięcia odpadów komunal-
nych rozsypanych w trakcie prac załadun-
kowych, 



 

 

 
 


