
Zarządzenie Nr 19/06
Wójta Gminy Świlcza

z dnia 29 maja 2006 r.

w  sprawie  określenia  wymagań  dla  przedsiębiorców  ubiegających  się
o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania 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 (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi 

zmianami)

postanawiam, co następuje:

Rozdział 1
Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na 

świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

§ 1.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości obowiązany jest:

1) posiadać zezwolenie  na odbieranie  odpadów na terenie Gminy Świlcza wydane 
przez Wójta Gminy,

2) posiadać zezwolenie na transport odpadów komunalnych oraz ich unieszkodliwianie 
lub  odzysk  wydane  po  myśli  przepisów  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami),

3) posiadać specjalistyczne środki transportu do odbioru odpadów komunalnych, także 
zbieranych  selektywnie,  w  tym  ulegających  biodegeneracji  od  wszystkich 
mieszkańców Gminy  Świlcza oraz  jednostek organizacyjnych działających na jej 
terenie,

4) dysponować  sprawnym  technicznie  sprzętem  oraz  pojazdami  o  estetycznym 
wyglądzie,  oznakowanymi  w  sposób  umożliwiający  identyfikację  przedsiębiorcy 
świadczącego usługę,

5) prowadzić  działalność  z  zachowaniem  odpowiedniego  standardu  sanitarno-
higienicznego  oraz  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie  przepisami 
powszechnie obowiązującymi i wymogami określonymi w niniejszym zarządzeniu,

6) posiadać  zapewnienie  korzystania  z  usługi  mycia  i  dezynfekcji  pojemników, 
środków transportu i innego sprzętu używanego w trakcie prowadzonej działalności.

2. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1, obowiązany jest także:
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1) zawrzeć umowę z właścicielem nieruchomości  na odbiór  odpadów z określeniem 
czasu  i  częstotliwości  odbierania  odpadów  zgodnie  z  harmonogramem  odbioru 
ustalonym dla terenu poszczególnego sołectwa,

2) zapewnić odbiór wszystkich rodzajów, selektywnie zbieranych,  surowców wtórnych 
od właścicieli nieruchomości, w tym - powstających w gospodarstwach domowych - 
odpadów  wielkogabarytowych,  zużytego  sprzętu  elektrycznego  i  elektronicznego
i  odpadów  powstałych  w  następstwie  prowadzonych  prac  remontowych  oraz 
przekazywać  je  do  zakładów  posiadających  stosowne  zezwolenia  wydane  na 
podstawie  przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, 
poz. 628 z późniejszymi zmianami),

3) unieszkodliwiać  odpady  niebezpieczne  powstałe  w  strumieniu  odpadów 
komunalnych poprzez przekazywanie ich do zakładów, o których mowa w pkt. 2.

§ 2.

Miejscem  unieszkodliwiania  -  nie  podlegających  segregacji  -  odpadów z  terenu  Gminy 
Świlcza,  do  którego  odpady  te  mają  być  przekazywane  jest  składowisko  odpadów
w miejscowości Kozodrza, Gmina Ropczyce.

Rozdział 2.
Wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na 

świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych

§ 3.

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  z  terenu 
Gminy  Świlcza  obowiązany  jest  posiadać  zezwolenie  Wójta  Gminy  na  tego  rodzaju 
działalność a ponadto:

1) posiadać  pojazd  asenizacyjny  spełniający  wymagania  techniczne  określone
w  przepisach  regulujących  warunki  techniczne  pojazdów  oraz  wyposażenie 
dodatkowe przewidziane w przepisach rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12  listopada  2002  r.  w  sprawie  wymagań  dla  pojazdów  asenizacyjnych  (Dz.  U.
Nr 193, poz. 1617),

2) posiadać  bazę  techniczną  umożliwiającą  prowadzenie  działalności  objętej 
zezwoleniem,  w  tym  mycie  i  dezynfekcję  pojazdów  i  innego,  używanego  w  tej 
działalności, sprzętu,

3) przestrzegać  warunków  wprowadzania  nieczystości  ciekłych  do  stacji  zlewnych 
przewidzianych  w  przepisach  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia
17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do 
stacji  zlewnych (Dz.  U.  Nr  188,  poz.  1576)  oraz  prowadzić  dokumentację  z  tym 
związaną.

2. Przepisy § 1 ust. 1 pkt 3 - 6 oraz  ust. 2 pkt 1 stosuje się odpowiednio.

§ 4.
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Przedsiębiorca  obowiązany  jest  udokumentować  wprowadzanie  nieczystości  ciekłych  do 
wybranej  stacji  zlewnej  umową  zawartą  z  jej  właścicielem  i  spełniającą  wymagania 
przewidziane w przepisach rozporządzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3.  

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 5.

Przedsiębiorcy  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności
w zakresie świadczenia usług,  o których mowa w niniejszym zarządzeniu obowiązani  są 
stosować się do wymogów określonych w:

1) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami,

2) Gminnym Planie Gospodarki Odpadami,

3) Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza.

§ 6.

Wymagania,  o  których  mowa  w  zarządzeniu  dotyczą  także  -  za  wyjątkiem  obowiązku 
uzyskania  zezwoleń  przewidzianych  w  §  1  ust.  1  pkt  1  i  §  3  ust.  1  -  jednostek 
organizacyjnych  Gminy  Świlcza  prowadzących  na  jej  terenie  działalność  w  zakresie 
odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 7.

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania  i  podlega  podaniu  do  publicznej 
wiadomości na stronach internetowych Urzędu Gminy Świlcza  oraz na ogólnodostępnych 
tablicach informacyjnych tego Urzędu. 
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