ZARZĄDZENIE NR 138/2006
WÓJTA GMINY KRZEMIENIEWO
z dnia 5 lipca 2006 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

Na podstawie art. 7 ust. 3 a) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (jednolity tekst Dz. U. Nr 236 z 2005 r., poz. 2008) oraz na podstawie § 1
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r w sprawie szczegółowego
sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5 z 2006 r., poz. 33) zarządzam co następuje:
§1
Określa się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie

usług w zakresie

odbierania

odpadów

komunalnych od właścicieli

nieruchomości:
1. Wymagania dotyczące wyposaŜenia technicznego:
1) dysponowanie

nieruchomością,

z

przeznaczeniem

na

bazę

transportową

wyposaŜoną w :
a) miejsce postojowe z punktem napraw,
b) miejsce do mycia oraz dezynfekcji pojazdów i pojemników,
c) stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych,
d) stanowisko do odbioru odpadów niebezpiecznych wyodrębnionych ze strumienia
odpadów komunalnych, w tym zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
(świetlówki, akumulatory, baterie, opakowania po farbach, lakierach itp.).
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2) dysponowanie pojazdami specjalistycznymi, których konstrukcja uniemoŜliwia rozpylanie
i rozwiewanie przewoŜonych odpadów, spełniających wymagania :
a) rodzaje pojazdów : pojazdy bezpylne, pojazdy bramowe, pojazdy hakowe, pojazdy
wyposaŜone w urządzenie typu HDS, pojazdy cięŜarowe, w tym w wyjątkowych
przypadkach ciągniki rolnicze,
b) aktualne badanie techniczne pojazdu,
c) trwałe oznakowanie pojazdu, umoŜliwiające identyfikację przedsiębiorcy,
3) dysponowanie urządzeniami w liczbie i stanie technicznym gwarantującym utrzymanie
właściwego standardu w zakresie gromadzenia odpadów na terenie nieruchomości :
a) pojemniki, kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych resztkowych,
b) pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych, prowadzonej
wg zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krzemieniewo ( Uchwała nr XXXI/151/06 Rady Gminy Krzemieniewo z dnia
22 czerwca 2006 r. ),
c) worki foliowe do gromadzenia odpadów komunalnych resztkowych jako rozwiązanie
uzupełniające do podstawowego systemu zbiórki.
Pojemniki, kontenery i worki winny posiadać logo, nazwę przedsiębiorcy prowadzącego
działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj
gromadzonych odpadów komunalnych.
2. Wymagania określające zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi
usługami :
1) pojazdy przeznaczone do przewozu odpadów komunalnych winny być utrzymywane w
czystości poprzez mycie i dezynfekcję, w uzasadnionych przypadkach przeprowadzane
codziennie,
2) kontenery przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych resztkowych winny
być myte i dezynfekowane z częstotliwością zapewniającą odpowiedni ich stan
sanitarny,
3) w zaleŜności od potrzeb, celem zapewnienia właściwego stanu sanitarnego, poddawać
zabiegom mycia i dezynfekcji równieŜ pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki
odpadów.
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3. Wymagania dotyczące miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych :
1) odpady komunalne zbierane na terenie gminy Krzemieniewo, które nie mogą być
poddane odzyskowi (resztkowe), naleŜy deponować na składowisku odpadów innych
niŜ niebezpieczne i obojętne, zlokalizowanym w miejscowości Krzemieniewo i
Trzebania,
2) pozostałe odpady odebrane od właścicieli nieruchomości zbierane w sposób selektywny
(odpady opakowaniowe, biodegradowalne, wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, z
remontu itp. ) winny być, zgodnie z zasadą bliskości, przekazane do recyklingu,
4. Inne wymagania :
1) w przypadku gdy baza transportowa, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie spełnia wymagań
w nim określonych, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do
korzystania z wyposaŜenia technicznego, którego dotyczą te wymagania, naleŜącego
do innych przedsiębiorców, przez przedłoŜenie stosownych umów,
2) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąŜki eksploatacji bazy
transportowej, w której naleŜy odnotowywać wszystkie czynności dotyczące :
-

eksploatacji pojazdów,

-

konserwacji, mycia i dezynfekcji pojazdów oraz pojemników, kontenerów,

-

innych operacji zapewniających naleŜyte świadczenie usług w zakresie odbioru
odpadów komunalnych,

3) prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości wymaga gromadzenia danych o świadczonych usługach przy uŜyciu
systemu komputerowego, w sposób umoŜliwiający przekazywanie danych w formie
elektronicznej,
4) przedsiębiorca zobowiązany jest przedłoŜyć aktualne zezwolenie na transport odpadów,
5) przedsiębiorca zobowiązany jest przedłoŜyć umowę na deponowanie odpadów, które
nie mogą być poddane odzyskowi (resztkowe) na składowisku, o którym mowa w pkt.
3.1 oraz umowę na odzysk odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny.
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§2
Określa się wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie

usług

w

zakresie

opróŜniania

zbiorników

bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych:
1. Wymagania dotyczące wyposaŜenia technicznego :
1) dysponowanie nieruchomością na bazę transportową, wyposaŜoną w :
a) miejsce postojowe z punktem bieŜącej obsługi pojazdów,
b) miejsce do mycia pojazdów, z zastrzeŜeniem ust. 2,
2) posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego spełniającego wymagania
zawarte w § 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r.
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617).
2. Inne wymagania :
1) w przypadku gdy nieruchomość, o której mowa w ust. 1 pkt 1), nie spełnia wymagań w
nim określonych, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować wszelkie
przeprowadzone naprawy oraz zabiegi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów fakturą
lub innym dokumentem,
2) pojazdy asenizacyjne winny być utrzymywane w czystości poprzez mycie
i dezynfekcję, w uzasadnionych przypadkach przeprowadzane codziennie,
3) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ksiąŜki eksploatacji bazy
transportowej, w której naleŜy odnotowywać wszystkie czynności dotyczące :
-

eksploatacji pojazdów,

-

konserwacji, mycia i dezynfekcji pojazdów,

-

innych operacji zapewniających naleŜyte świadczenie usług w zakresie opróŜniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4) prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych wymaga gromadzenia danych o świadczonych usługach
przy uŜyciu systemu komputerowego, w sposób umoŜliwiający przekazywanie danych w
formie elektronicznej.
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§3
Wykonanie zarządzenia powierza się Referatowi Rozwoju Gospodarczego.

§4
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem 1 sierpnia 2006 roku i podlega przed tym terminem
podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt Gminy
Andrzej Pietrula

