
zarzqdzenie nr e5Ll06
Burmistrza Miasta i Gminy jgdrzejów

z dnia 20 wrzeénia 2006r.

w sprawie: okreélenia wymagan, jakie powinni spetnié przedsigbiorcy
ubiegaj4cy sig o uzyskanie zezwoleñ na éwiadczenie uslug w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wlaécicieli nieruchomoéci oÍaz
opró2niania zbiorników bezodptywowych i transportu nieczystoéci
cieklych.

Na podstawie art.7 ust.3a ustawy zdnia 13 wrzeSnia 1996r. o utrzymaniu
czystoSci iporzqdku w gminach f iednolity tekst: Dz. U. z 2005r. Nr 236,
po2.2008) ¡ S 2, S 3 ¡ S 4 Rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 30
grudnia 2005 r. w sprawie szczególowego sposobu okreélania wymagan,
jakie powinien spelniaó przedsigbiorca ubiegajqcy sie o uzyskanie
zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) oraz art.10 ustawy z dnia 29
lipca 2005r. o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 175 po2.1458) zarzqdzam, co nastgpuje:

s  1 .
OkreSlam wymagania, jakie powinni spelnió przedsigbiorcy ubiegajqcy s¡e
o uzyskanie zezwolen na éwiadczenie, na terenie miasta i gminy Jgdrzejów,
uslug w zakresie odbierania statych odpadów komunalnych od wlaécicieli
nieruchomoéci Iub opróZniania zbiorników bezodplywowych i transportu
nieczystoéci cieklych, których obowiqzek uzyskania wynika z art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996 r. o utrzymaniu czystoéci i porzqdku
w gminach.

s 2
Niewypefnienie któregokolwiek z wymagan, zawartych w zarzqdzeniu,
stanowi podstawg do odmowy udzielenia zezwolenia, o którym mowa
w  s  1 .

s 3
Przedsigbiorca ubiegajqcy sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
dzialalnoéci w zakresie éwiadczenia usNug:
1. odbierania odpadów komunalnych od wNaéciciel i  nieruchomoSci,
2. opró2niania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystoSci
cieklych, winien zlo2yó stosowny, prawidlowo wypelniony wniosek zgodnie



z ustawowymi wymaganiami, o uzyskanie wlaéciwego zezwolenia wraz
z kompletem wymaganych zalqczników .

s 4 .
Przedsigbiorca ubiegajqcy sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
dzialalno5ci w zakresie Swiadczenia uslug, odbierania odpadów
komunalnych od wlaSciciel i  nieruchomoéci lub opróZniania zbiorników
bezodplywowych i transportu nieczystoéci cieklych, powinien spelniaó
nastgpujqce wymag an ia :
1. posiadaó bazq lokalowq i specjalistycznq transportowq.. Specjalistyczne
pojazdy i sprzgty muszq byó:
a) trwale oznakowane adresem i nazwE firmy,
b) parkowane po zakonczonej pracy na terenie bazy, uniemo2liwiajqc
dostgp do nich osób trzecich,
c) wyposa2one w narzgdzia umoZliwiajqce posorzqtanie terenu po
opró2nieniu pojemników lub zbiorników,
d) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem sig na zewnqtrz
pojazdu, transportowanych od padów kom unalnych i nieczystoéci ciektych,
e) pojazdy slu2qce do odbioru odpadów komunalnych i nieczystoéci
cieklych muszq posiadaó aktualne badania techniczne i Swiadectwo
dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawq z dnia 20 czerwca 1997r. prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 zpó2n. zm.),
0 stan techniczny pojazdów do zbierania odpadów komunalnych
i nieczystoéci ciekfych musi zapewniaó odpowiedni standard
bezpieczenstwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy éwiadczeniu uslug,
g) posiadaó tytul prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami
samochodowymi, którymi majq byó wykonane uslugi, spelniajqcymi
wymagania techniczne okreélone w przepisach regulujqcych warunki
techniczne pojazdów oraz innych przepisach szczególowych.
2. przekazyw aó uprawn ionem u podmiotowi:
a) zebranych selektywnie opakowan z papieru i tektury oraz papieru
i tektury nieopakowaniowych, opakowan wielomaterialowych, opakowan
z tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowan ze szkla,
b) zebranych selektywnie odpadów wielkogabarytowych oraz zu|ytego
sprzgtu elektrycznego i elektronicznego,
c) zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych
w odpadach komunalnych,
d) zebranych selektywnie odpadów budowlanych z remontów,



e) skladowanie na skladowisku odpadów , odpadów komunalnych nie
podlegajqcych selekcji i drobnej frakcji popioNowej oraz innych strumieni
odpadów komunalnych zmieszanych.

s 5 .
Przedsiqbiorca ubiegajqcy s¡e o zezwolenie na odbieranie odpadów
komunalnych winien spelnió nastgpujqce warunki dodatkowe:
1. okreélió przedmiot i obszar dzialalnoéci w tym rodzaje odpadów
odbieranych od wlaécicieli nieruchomo5ci,
2. okreélió sposób realizac¡i obowiqzku ograniczenia masy odpadów
ulegajqcych biodegradacji skladowanych na skladowisku odpadów,
3. dysponowaé specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, tzw.
,,bezpylnymi", sluZqcymi do opró2niania pojemników oraz kontenerów,
samochodami cigZarowymi do odbioru gromadzonych w innych ni|
wym ienione wy2ej urzqdzeniach, samochodami ciqZarowymi skrzyn iowym i
sfuZqcymi do odbioru odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz
innych rodzajów odpadów komunalnych,
4. udokumentowaó sposób przeprowadzania i mo2liwoéó dotrzymania
ustalonej czgstotliwoSci dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz
pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu odebranych
odpadów komunalnych,
5. prowadzió pelnq dokumentacjg w zakresie prowadzonej dziaNalnoéci,
w tym szczególnie:
a) dokumentów wynikajqcych z aktualnego prawa normujqcego gospodarkg
odpadami,
b) uzyskanych zezwolen, pelnq dokumentacjg, o której mowa wyhe¡
przedsiqbiorca zobowiqzany jest przedstawió na 2qdanie kontroli,: prowadzon ej przez wlaéciwe organy administracji samorzqdowej,
c) na bie2Eco aktualizowaó, w trakcie prowadzenia dzialalnoéci, informacje
przekazane w dniu skladania wniosku.

s 6
Przedsiqbiorca ubiegajqcy s¡e o zezwolenie na opró2nianie zbiorników
bezodplywowych i transport nieczystoSci cieklych winien spelniaó
nastgpujqce warunki dodatkowe:
1 . udokumentowaó sposób przeprow adzania i mo2liwoéó dotrzymania
ustalonej czgstotliwoéci dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,
2. dysponowaó specjalistycznymi pojazdami samochodowymi
asenizacyjnymi którymi ma byó wykonany transport nieczystoéci cieklych,



spelniajqcymi dodatkowo wymagania techniczne okreélone w aktualnie
obowiqzujqcych p rzepisach,
3. prowadzié pefnq dokumentacjg w zakresie prowadzonej dzialalnoéci,
w tym szczególnie ewidencjg odbieranych nieczystoéci ciektych,
4. nieczystoÉci ciekfe powinny byó odbierane przez stacjg zlewnE za
pokwitowaniem zgodnie ze wzorem ogloszonym w Rozporzqdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 17 paádziernika 2AA2r. w sprawie warunków
wprowadzania nieczystoSci cieklych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188
poz. 1576 22002r.),
5. uzyskanych zezwolen, peNnq dokumentacjg, o której mowa wyZej
przedsigbiorca zobowiqzany jest przedstawió na Zqdanie kontroli,
prowadzonej przez wlaéciwe organy administracji samorzqdowej.
6. w trakcie prowadzenia dzialalnoSci na bie2qco aktualizowaó informacje
przekazane w dniu skladania wniosku.

s 7 .
Przedsigbiorca ubiegajqcy sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
dzialalnoéci w zakresie Éwiadczenia uslug odbierania odpadów
komunalnych od wfaécicieli nieruchomoéci i opróZniania zbiorników
bezodplywowych i transportu nieczystoéci ciekfych winien üo2yó, wraz
z wnioskiem, o którym mowa w S 1, zobowiqzanie, i2:
1. odpady komunalne odbierane od wlaSciciel i  nieruchomoéci oraz zbierane
i transportowane z terenu Miasta i Gminy Jgdrzejów, bgdq kierowane na
czynne skladowisko odpadów w Potoku Malym,
2. prowadzió bgdzie gospodarkg odpadami komunalnymi w sposób
zapewniajqcy reali zai¡g wydzielania odpadów nieb ezpiecznych z od padów
komunalnych zgodnie z,,Planem Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy
Jgdrzejów",
3. przekazywaó bgdzie do Wydzialu Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury
Technicznej Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie :
a) wykaz obejmujqcy masy poszczególnych rodza¡ów odebranych odpadów
komunalnych lub iloSci i rodzaju nieczystoéci cieklych z obszaru danej
gminy w terminie do konca pierwszego kwartalu za poprzedni rok
kalendarzowy,
b) wykaz sposobu zagospodarowania poszczególnych rodzalów
odebranych odpadów komunalnych,
c) wykaz sposobu zagospodarowania masy odpadów komunalnych
ulegajqcych biodegradacji skladowanych na skladowisku odpadów,



d) masg odpadów komunalnych ulegajqcych biodegradacji nie
skladowanych na skladowisku odpadów i sposobu ich zagospodarowania,
e) wykaz umów zawartych z wlaScicielami nieruchomoéci na odbieranie
odpadów komunalnych,
f) wykaz wlaécicieli nieruchomoSci, z którymi w poprzednim miesiqcu zawarl
umowy na odbieranie odpadów komunalnych, opróZnianie zbiorników
bezodplywowych i transport nieczystoéci cieklych oraz wykaz wlaÉcicieli
nieruchomoSci, z którymi w poprzednim miesiqcu umowy ulegly
rozwiqzaniu lub wygasly w terminie do 15 dnia po uplywie kaZdego
miesiqca,
g) na wezwanie - kopie kart ewidencji odpadów oraz kart przekazywania
odpadów, prowadzonych zgodnie zwzorem okreélonym w zalqcznikach do
rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 11 grudnia 20A1 r. w sprawie
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U.
Nr 152, poz. 1736),
h) umoZliwi przekazywanie organowi Gminy, drogq elektronicznq, danych
wymaganych przepisami.

s 8
Przedsigbiorca zobowiqzany jest do przestrzegania czgstotliwoSci
opró2niania pojemników i zbiorników bezodplywowych, ustalonych
w Uchwale Rady Miejskiej w Jgdrzejowie sprawie szczególowych zasad
utrzymania czystoéci i porzqdku na terenie Miasta i Gminy Jgdrzejów.
1. Przedsiqbiorca prowadzqcy dzialalnoéó na podstawie zezwolenia na
odbieranie odpadów komunalnych od wlaéciciel i  nieruchomoéci oraz
zezwolenia na opróZnianie zbiorników bezodptywowych i transportu
nieczystoéci cieklych nie mohe odmówió zawarcia umowy usuwania
odpadów komunalnych lub nieczystoéci cieklych z wlaécicielem
nieruchomoéci polo2onej w obszarze wykonywanej dziafalnoéci
z uwzglgdnieniem przepisów ustawy z dnia 1 3 wrzeénia 1996 r.
o utrzymaniu czystoéci iporzqdku w gminach (Nr 132, poz.622 zpóZn.zm.)
oraz przepisów prawa miejscowego wydanych na podstawie tej ustawy.
W treéci umowy musi byó zawarta informacja o posiadaniu przez
przedsigbiorcq wykonujqcego uslugi wymaganego zezwolenia
z przryolaniem jego znaku, daty wydania i okresu waZnoéci, chyba 2e
zezwolenie takie nie jest wymagane.
2. W wypadku podjgcia pzez Radg Miejskq w Jgdrzejowie uchwaly w trybie
art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 wrzeénia 1996r. o utrzymaniu czystoéci
i  porzqdku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz.622 z póZn. zm.) okreélajqcej
górne stawki optat ponoszonych przez wlaécicieli nieruchomoéci za uslugi,



oplaty pobieran e ptzez przedsigbiorcg, nie mogq przekroczyó stawek oplat
wynikajqcych z uchwaly .
3. Przedsigbiorca wykonujqcy uslugi ma obowiqzek, na 2qdanie wlaéciciela
nieruchomoéci, wystawiania faktury VAT za usuwanie odpadÓw
i nieczystoSci ciektych zposzczególnych nieruchomoSci, nie rzadziej jednak
ni2 raz w miesiqcu z wyszczególnieniem rodza¡u i iloéci usunigtych
odpadów komunalnych lub nieczystoéci ciektych.

s e .
Przedsigbiorca jest zobowiqzany do okazywania na 2qdanie umÓw otaz
dowodów optat za éwiadczone uslugi zwiqzane z odbiorem odpadÓw
i nieczystoSci ciektych upowa2nionym pracownikom Urzgdu Miejskiego
w Jgdrzejowie.

s  10 .
DziaNalnoéó przedsigbiorcy winna byÓ zgodna z:
1. planem gospodarki odpadami Miasta i Gminy Jqdrzejów,
2. regulaminem utrzymania czystoéci i porzqdku na terenie Miasta i Gminy
Jgdrzejów.

s  1 1 .
l.Zarzqdzenie podaje sie do publicznej wiadomoéci, w szczególnoéci
poprzez rozwieszenie w miejscach publicznych, oraz popzez umieszczenie
w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego
w Jgdrzejowie.
2. Dostosowanie sig Przedsigbiorców do ww. wymagan winno nastqpiÓ
w terminie 6 miesigcy od daty opublikowania zarzqdzenia.

s  12 .
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.

Burmistrz
Miasta i Gminy w Jgdrzejowie

mgr in2. Marek Wolski


