
Zarządzenie  Nr  67/WKM/2006  
Burmistrza Miasta Sierpca   

 
z dnia 27.09.2006 r.  

 
w sprawie: szczegółowych wymaga ń jakie powinien spełnia ć przedsi ębiorca  

ubiegaj ący si ę o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 
komunalnych od wła ścicieli nieruchomo ści oraz opró Ŝnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczysto ści ciekłych na 
terenie miasta Sierpca 

 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 

z 2001r. , Nr 142 , poz. 1591 ze zm.) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 12 stycznia 2006r. 
Nr 5 poz. 33) zarządzam co następuje; 

 
§ 1  

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do spełnienia 
następujących szczegółowych wymagań : 
 

1. W zakresie wyposa Ŝenia    technicznego niezb ędnego   do realizacji 
zadań, uwzgl ędniaj ącego wymagania  dotycz ące pojazdów: 
a) posiadanie pojazdów spełniających wymagania techniczne określone 

w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów,  
b) przedstawienie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami 

samochodowymi, którymi będzie wykonywany transport odbieranych od 
właścicieli nieruchomości odpadów komunalnych, 

c) zapewnienie pojazdów właściwych do realizacji świadczonych usług 
(pojazdy bezpylne, zamknięte z zagęszczeniem odpadów wewnątrz 
skrzyni ładunkowej, posiadające wyciszone nadwozia, z zabudową 
bramową lub hakową do kontenerów),  

d) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej, 
gwarantującej ciągłość świadczenia usług, 

e) oznakowanie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług nazwą 
firmy w sposób trwały i widoczny.  

f) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów , zgodnie z ustawą 
o transporcie drogowym z dnia 6 .09.2001 (Dz. U. Z 2004r. Nr 204 poz. 
2088)  

2. W zakresie wyposa Ŝenia technicznego niezb ędnego do realizacji zada ń, 
uwzgl ędniaj ącego wymagania dotycz ące pojemników lub worków:  
a) właściwych urządzeń do zbierania odpadów komunalnych, spełniających  

wymogi określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Sierpca, tj. pojemników, kontenerów lub worków, 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli 
nieruchomości, a w szczególności do zbierania odpadów w sposób 
selektywny, mający na celu wyodrębnienie odpadów ulegających 
biodegradacji z całości strumienia odpadów komunalnych, a takŜe 



umoŜliwiających odbieranie z nieruchomości odpadów 
wielkogabarytowych, zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
oraz odpadów z remontów; 

3. W zakresie wyposa Ŝenia technicznego niezb ędnego do realizacji zada ń, 
uwzgl ędniaj ącego wymagania dotycz ące bazy transportowej: 
a) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania 

nieruchomością na której połoŜona jest baza transportowa, spełniająca 
wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska 
oraz dopuszczona do uŜytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 
uŜytkowanie obiektu,  

b) posiadanie dostępu do bieŜącej wody, zapewniającej moŜliwość mycia 
specjalistycznych samochodów uŜywanych do świadczenia usług wraz 
z podłączeniem do kanalizacji,  

c) umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji 
lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku moŜliwości 
przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej; 

4. W zakresie zabiegów sanitarnych i porz ądkowych zwi ązanych ze 
świadczonymi usługami: 
a) wyposaŜenie pojazdów słuŜących do odbioru odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości w odpowiednie narzędzia do ręcznego 
uprzątania odpadów, rozsypanych w trakcie prac załadunkowych,  

b) natychmiastowe usuwanie odpadów i zanieczyszczeń powstających 
w trakcie załadunku odpadów komunalnych na środek transportu,  

c) obowiązkowe, po zakończeniu kaŜdego dnia roboczego, poddanie myciu 
pojazdów słuŜących do odbioru odpadów komunalnych, 

d) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac 
związanych z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy,  

e) usunięcie urządzeń ( w tym pojemników, kontenerów) do odbierania 
odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem – po zakończeniu 
działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie 
porządkowym, sanitarnym i nie zagraŜającym środowisku naturalnemu.  

5. W  zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych; 
a) udokumentowanie zawarcia umowy lub posiadania pisemnego 

zapewnienia potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych 
przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 
działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów innych niŜ 
niebezpieczne i obojętne - składowisko w Rachocinie lub inne wskazane 
przez przedsiębiorcę.  

 
§ 2  

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany do spełnienia 
następujących szczegółowych wymagań:  
 

1. W zakresie wyposa Ŝenia technicznego niezb ędnego do realizacji zada ń, 
uwzgl ędniaj ącego wymagania dotycz ące bazy transportowej: 
a) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania 

nieruchomością , na której połoŜona jest baza transportowa, spełniająca 
wymagania przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska 



oraz dopuszczona do uŜytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na 
uŜytkowanie obiektu,  

b) posiadanie dostępu do bieŜącej wody, zapewniającej moŜliwość mycia 
samochodów uŜywanych do świadczenia usług wraz z podłączeniem 
do kanalizacji,  

c) umowy z przedsiębiorcą świadczącym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji 
lub serwisowania pojazdów, w przypadku braku moŜliwości 
przeprowadzania tych czynności na terenie bazy transportowej; 

2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porz ądkowych zwi ązanych ze 
świadczonymi usługami:  
a) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń powstających w trakcie 

napełniania zbiornika pojazdu asenizacyjnego,  
b) obowiązkowe, po zakończeniu kaŜdego dnia roboczego, poddanie 

pojazdów słuŜących do transportu nieczystości ciekłych zabiegom 
dezynfekcyjno – sanitarnym, określonym w Zarządzeniu Ministra 
Infrastruktury w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, 

c) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac 
związanych z opróŜnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem 
nieczystości ciekłych, odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny 
pracy,  

 
§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Spraw Komunalnych 
i Mieszkaniowych, a w zakresie nie posiadania zezwolenia Naczelnikowi Wydziału 
Działalności Gospodarczej. 
  

§ 4 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej 
wiadomości w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu miasta oraz 
w formie pisemnej na ogólnodostępnych tablicach informacyjnych. 
  
 
 
 
        Z-ca BURMISTRZA 
        

   /-/ inŜ. Zbigniew Leszczyński 


