
Zarządzenie Nr OW – 238 / 06
Burmistrza Gminy Baborów

z dnia 25 lipca 2006 roku

w sprawie  wymagań,  jakie  powinni  spełniać  przedsiębiorcy ubiegający się  
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli  nieruchomości,  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  
i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) w związku z  § 2, § 3 i  § 4 rozporządzenia Ministra Środo-
wiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5, poz. 33) zarządzam, co nastę-
puje:

§ 1

 Zarządzenie ustala wymagania,  jakie powinni  spełniać przedsiębiorcy ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właści-
cieli  nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i  transportu nie-
czystości ciekłych.

§ 2

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące 
wymagania:

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe,
2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości co najmniej jednego 

samochodu przystosowane do bezpyłowego odbierania odpadów 
komunalnych,

3) posiadane samochody odbierające odpady powinny być oznakowane w 
sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi.

4) przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia usługobiorcom możliwości 
zakupu lub dzierżawy odpowiednich urządzeń do gromadzenia odpadów 
komunalnych stałych, których rodzaj i wielkość zostały określone w 
Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

5) częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości musi 
być zgodna z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Baborów.

6) przedsiębiorca, ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych 
obowiązany jest do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:

a) składowanie odpadów komunalnych nie podlegających selekcji na 
Wysypisku Odpadów Komunalnych w Baborowie,

b) przekazywanie wyselekcjonowanych strumieni odpadów 
upoważnionym podmiotom prowadzącym działalność w zakresie 
odzysku i unieszkodliwiania.

7) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie musi posiadać sprzęt 
informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie 
ewidencji przekazanych mu odpadów.



8) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie musi posiadać środki transportu 
przystosowane do odbioru odpadów zebranych selektywnie, opisanych 
szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO),

9) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie musi posiadać środki techniczne 
umożliwiające zorganizowanie selektywnego, zindywidualizowanego odbioru 
odpadów zebranych selektywnie, zgodnie z zapisami GPGO,

10) powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi 
dokumentami, a w szczególności: 

a) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze 
techniczno-biurowe,

b) umową kupna-sprzedaży, umową najmu lub fakturą, potwierdzającymi 
posiadanie środków, o których mowa w pkt. 2, wraz z ich opisem 
technicznym.

§ 3

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i  transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać 
następujące wymagania:

1) przedsiębiorca powinien posiadać samochody asenizacyjne w ilości co 
najmniej jednego przystosowane do opróżniania i transportu nieczystości 
ciekłych.

2) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej wraz 
z garażami i miejscami postojowymi 

3) posiadać sprzęt samochodowy, służący działaniom ratowniczym w celu 
ochrony ludzi i środowiska przed skutkami awarii

4) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych obowiązany 
jest do ich dostarczenia do punktu zlewnego ścieków usytuowanego na 
terenie oczyszczalni ścieków w Baborowie,

5) powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi 
dokumentami, a w szczególności:

a) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze 
techniczno-biurowe,

b) umowa kupna-sprzedaży, umową najmu lub fakturą, potwierdzającymi 
posiadanie środków, o których mowa w pkt. 2, wraz z ich opisem 
technicznym.

§ 4

Przedsiębiorca powinien po zakończeniu pracy w danym dniu wykonywać zabiegi 
sanitarne w postaci mycia i dezynfekcji pojazdów przeznaczonych do transportu 
odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.

§ 5

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia
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