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ZARZĄDZENIE NR 4/08 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WITNICA 

 
z dnia 16 stycznia 2008r. 

 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieru-

chomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  
 

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008  
z późniejszymi zmianami), § 2 - § 4 rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w spra-
wie szczegółowego sposobu określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, 
poz. 33) oraz na podstawie § 5 ust. 2, § 10 ust. 2  
i 5, § 19 ust. 1 i 2, § 23 ust. 2, 5 i 6 regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta  
i Gminy Witnica wprowadzonym w życie uchwałą 
Nr XLIII/255/06 Rady Miejskiej w Witnicy z dnia  
25 maja 2006r. zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące wymagania, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w za-
kresie odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli nieruchomości: 

1. W zakresie wyposażenia technicznego niezbęd-
nego do realizacji zadania przedsiębiorca winien po-
siadać: 

1) potencjał finansowy, kadrowy i techniczny za-
pewniający ciągły odbiór wszystkich zebranych 

odpadów przez właścicieli nieruchomości; 

2) możliwości techniczne i organizacyjne umoż-
liwiające zorganizowanie systemu selektywnej 
zbiórki odpadów poprzez między innymi wy-
posażenie nieruchomości, z których przedsię-
biorca odbierać będzie nie segregowane od-
pady komunalne w urządzenia (pojemniki lub 
worki) służące do selektywnej zbiórki odpa-
dów; 

3) sprzęt specjalistyczny, którego posiadanie na-
leży udokumentować poprzez dołączenie do 
wniosku jego opisu z podaniem rodzajów  
i ilości; 

4) pojazd lub pojazdy samochodowe o konstruk-
cji lub zabudowie pozwalającej na załadunek, 
transport i wyładunek odpadów komunalnych 
w sposób nie powodujący zanieczyszczenia 
środowiska, spełniające wymagania zawarte 
w regulaminie utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Miasta i Gminy Witnica, przyję-
tym uchwałą Nr XLIII/255/06 Rady Miejskiej  
w Witnicy z dnia 25 maja 2006r., w szczegól-
ności: 





 

 

 


