
Zarządzenie Nr 30/2008
Burmistrza Miasta Pieszyce z dnia 12 marca 2008 roku

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie na terenie gminy Pieszyce działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

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

Rozdział 1
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie na terenie gminy Pieszyce działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości.

§ 1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:
1. Dysponować specjalistycznymi pojazdami do odbioru odpadów komunalnych o konstrukcji 
lub  zabudowie  pozwalającej  na  załadunek,  transport  i  wyładunek  odpadów  w  sposób 
niepowodujący  zanieczyszczenia  środowiska  poprzez  samoistne,  niekontrolowane  przez 
przedsiębiorcę,  wysypywanie się,  wylewanie bądź rozwiewanie odebranych odpadów, a także 
roznoszenie przykrych woni (odorów). 
Pojazdy powinny być:
a. zarejestrowane  i  dopuszczone  do  ruchu  oraz  posiadać  aktualne  badania  techniczne  i 
świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
b. oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego 
usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
c. wyposażone  w  odpowiednie  narzędzia  do  ręcznego  uprzątnięcia  odpadów rozsypanych  w 
trakcie prac załadunkowych;
d. zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy 
świadczeniu usług;
e. zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
2. Dysponować środkami technicznymi umożliwiającymi zorganizowanie selektywnego
odbioru odpadów zebranych selektywnie, zarówno z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej.
3. Oferować urządzenia do zbierania odpadów komunalnych tj. pojemniki, worki i kosze uliczne 
spełniające wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Pieszyce.
4. Dysponować  bazą  transportową  (lub  jej  częścią)  zlokalizowaną  na  terenie  powiatu 
Dzierżoniowskiego lub w granicach administracyjnych powiatów ościennych, zapewniającą:
a. codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy,
w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych



b. możliwość  mycia  pojazdów  po  zakończeniu  pracy  i  utrzymania  ich  w  należytym  stanie 
sanitarno-higienicznym,
c. miejsca gromadzenia zebranych selektywnie odpadów zgodnie z wymogami sanitarnymi.
5. W przypadku braku możliwości przeprowadzania w/w czynności (pkt. 4 a i b) na terenie
bazy transportowej, należy przedstawić umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie 
mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów.
6. Dysponować biurem obsługi klienta zlokalizowanym na terenie powiatu dzierżoniowskiego, 
położonym w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp mieszkańców gminy Pieszyce do tego 
biura.
7. Dysponować  punktem  do  odbioru  odpadów  niebezpiecznych,  który  będzie  umożliwiał 
swobodny dostęp do korzystania przez mieszkańców gminy Pieszyce.
8. Zapewnić  odpowiednią  ilość  pojazdów  i  ich  obsługę  techniczną,  gwarantującą  ciągłość 
świadczenia usług z  częstotliwością  określoną  w załączniku nr  1  do Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy Pieszyce;
9. Zapewnić  taką  organizację  świadczonych  usług,  aby  po  każdorazowym  opróżnieniu 
pojemników niezwłocznie uprzątnąć miejsce wokół pojemnika, w razie jego zanieczyszczenia.
10. Zobowiązany jest udokumentować gotowość odbioru odpadów, w tym segregowanych przez 
przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
11. Posiadać wszelkie prawem wymagane pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do świadczenia 
usług  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  oraz  transportu  w  przypadku,  gdy 
przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie będzie dostarczał odebrane przez siebie odpady do 
miejsc unieszkodliwiania położonych poza granicami administracyjnymi gminy Pieszyce.
12. Dostarczać odebrane odpady komunalne z terenu gminy Pieszyce do miejsc odzysku
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych określonych w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla województwa dolnośląskiego.

Rozdział 2
Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie na terenie gminy Pieszyce działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
§ 2

Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  opróżnianie  zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
1. Dysponować odpowiednim sprzętem specjalistycznym spełniającym wymagania określone w 
Rozporządzeniu  Ministra  Infrastruktury z  dnia  12  listopada  2002 r.  w sprawie wymagań dla 
pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr, 193 poz.1617), przy czym pojazdy te powinny być:
a. zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne
i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
b. oznakowane w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego 
usługi (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy);
c. wyposażone w odpowiednie narzędzia umożliwiające w razie potrzeby posprzątanie terenu po 
opróżnieniu zbiorników;
d. zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy 
świadczeniu usług;
e. zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
2. Dysponować  bazą  transportową  (lub  jej  częścią)  zlokalizowaną  na  terenie  powiatu 
dzierżoniowskiego lub w granicach administracyjnych powiatów ościennych, zapewniającą:



a. codzienne parkowanie, garażowanie i serwisowanie pojazdów po zakończeniu pracy w sposób 
umożliwiający zabezpieczenie ich przed dostępem osób niepowołanych,
b. możliwość mycia pojazdów po zakończeniu pracy i utrzymania ich w należytym stanie 
sanitarno-higienicznym po zakończeniu pracy.
3. W przypadku braku możliwości przeprowadzania w/w czynności (pkt. 2 a i b) na terenie bazy 
transportowej, należy przedstawić umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie 
mycia, dezynfekcji lub serwisowania pojazdów.
4. Dysponować biurem obsługi klienta zlokalizowanym na terenie powiatu dzierżoniowskiego, 
położonym w miejscu umożliwiającym swobodny dostęp mieszkańców gminy Pieszyce do tego 
biura.
5. Wystawiać dowody wykonania usługi (faktury VAT lub rachunki) z podaniem daty wykonania 
usługi, ilości wywiezionych nieczystości oraz ceny;
6. Udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną;
7. Posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydanego przez właściwego wójta, 
burmistrza, prezydenta, jeżeli jako miejsce odbioru nieczystości ciekłych wskazał stację zlewną 
położoną poza granicami administracyjnymi gminy Pieszyce.

§ 3
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Gospodarki Gruntami i Rolnictwa. 

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 6
Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie na tablicy 
ogłoszeń w gazecie oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Pieszycach.


