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781 
 

ZARZĄDZENIE NR 32/2007 
BURMISTRZA MIASTA GUBINA 

 
z dnia 9 lutego 2007r. 

 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zwolnienia 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) w związku 
z § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego 
sposobu określania wymagań, jakie powinien speł-
niać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zwol-
nienia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co 
następuje: 

§ 1. Ustalam wymagania, jakie powinni speł-
niać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie ze-
zwolenia w zakresie odbierania odpadów komu-
nalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróż-
niania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

§ 2. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-
nie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości powi-
nien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno – biurowe w po-
staci bazy transportowej wraz z garażami, 
miejscami postojowymi i punktami myjni sa-

mochodowej; 

2) posiadać środki techniczne do zbierania odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści, w tym również zbierania selektywnego, 
umożliwiające odbiór zebranych odpadów jak 
też odpadów zebranych selektywnie, zgodnie  
z przepisami uchwały Nr XLV/431/2006 Rady 
Miejskiej w Gubinie z dnia 14 września 2006r.  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości  
i porządku na terenie miasta Gubina; 

3) posiadać specjalistyczne środki transportu przy-
stosowane do bezpyłowego odbierania oraz 
transportu odpadów komunalnych; 

4) posiadać środki techniczne umożliwiające zor-
ganizowanie selektywnego, zindywidualizowa-
nego odbioru odpadów zebranych selektywnie; 

5) posiadać środki techniczne umożliwiające prze-
kazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną 
danych wymaganych przepisami ustawy o od-
padach; 

 





 

 


