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2040 
 

ZARZĄDZENIE NR 1012/08 
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA 

 

z dnia 4 grudnia 2008r. 
 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

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 gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 tekst 
jednolity z późn. zm.1) oraz § 2 i 3 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r.  
w sprawie szczegółowego sposobu określania wy-
magań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. 
Nr 5, poz. 33) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Działalność przedsiębiorcy powinna być 
prowadzona zgodnie z Planem Gospodarki Odpa-
dami dla Miasta Zielona Góra oraz zgodnie z Re-
gulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Zielona Góra. 

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

_______________________________________________ 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogło-
szone w Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1495 oraz w Dz. U. z 2005r. 
Nr 144, poz. 1042. 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie od-
bierania odpadów komunalnych od właścicieli po-
winien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać potencjał finansowy, kadrowy i tech-
niczny zapewniający ciągły odbiór wszystkich 
zebranych odpadów przez właścicieli nieru-
chomość; 

2) posiadać możliwości techniczne i organiza-
cyjne umożliwiające zorganizowanie systemu 
selektywnej zbiórki odpadów poprzez między 
innymi wyposażenie nieruchomości, z któ-
rych przedsiębiorca odbierać będzie niesegre-
gowane odpady komunalne w urządzenia (po-
jemniki lub worki) służące do selektywnej 
zbiórki odpadów; 

3) posiadać środki transportowe wykorzystywa-
ne do świadczenia usług oznakowane w spo-
sób umożliwiający identyfikację świadczące-
go usługi; 


