
ZARZĄDZENIE  NR V/17/2007 

WÓJTA GMINY BARANÓW  

z dnia 30 stycznia 2007r. 

 
 
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 

się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług na terenie Gminy Baranów w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

 
 
 
           Na podstawie 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.) – zarządzam, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 

Ustala się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 

uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływowych 

bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych w brzmieniu stanowiącym 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 
§ 2. 

 
Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Samorządowej Administracji Mienia 

Komunalnego  w  Baranowie. 

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Lubelskiego.  

 



Załącznik do Zarządzenia  
Wójta Gminy Baranów  
Nr V/17/2007 
z dnia 30 stycznia 2007r.  
 
 

WYMAGANIA 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych. 

§1 
1.Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie świadczenia usług: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i/lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych, winien spełniać następujące warunki ogólne: 
l/ posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 
wpis do ewidencji działalności gospodarczej,  
2) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami 
samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania 
techniczne określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz 
innych przepisach szczegółowych. 
Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być: 
a) oznakowane adresem i nazwą firmy, 
b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemoŜliwiając dostęp do nich 
osób trzecich, 
c) wyposaŜone w narzędzia umoŜliwiające posprzątanie terenu po opróŜnieniu 
pojemników lub zbiorników, 
d) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu 
transportowanych odpadów i nieczystości ciekłych,  
3) posiadać bazę lokalową i specjalistyczną (transportową). 
2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych 
winien spełniać następujące warunki dodatkowe: 
1) posiadać zezwolenie na zbieranie i/lub transport odpadów,  
2) udokumentować gotowość odbioru odpadów komunalnych, 
3) udokumentować częstotliwość i sposób przeprowadzania dezynfekcji pojemników i 
kontenerów oraz pojazdów samochodowych wykorzystywanych do transportu 
odebranych odpadów,  
4) zapewnić, aby ubiór pracowników świadczących usługi był czysty i estetyczny oraz 
umoŜliwiał w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację firmy. 
3.Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące 
warunki: 
l) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,  

 



2) udokumentować częstotliwość i sposób przeprowadzania dezynfekcji pojazdów 
asenizacyjnych,  
3) dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, którymi ma być 
wykonywany transport nieczystości ciekłych, spełniającymi dodatkowo wymagania 
techniczne określone przepisami prawa, 
4) zapewnić, aby ubiór pracowników świadczących usługi był czysty i estetyczny oraz 
umoŜliwiał w sposób jednoznaczny wizualną identyfikację firmy. 
4. Ponadto przedsiębiorca winien spełniać następujące warunki dodatkowe: 
l) posiadać pełną dokumentację w zakresie prowadzonej działalności, w tym 
szczególnie : 
a) dokumentów wynikających z aktualnego prawa normującego gospodarkę odpadami,  
b) uzyskanych zezwoleń. 
Do przedstawiania pełnej dokumentacji, o której mowa wyŜej, a przedsiębiorca 
zobowiązany jest na Ŝądanie kontroli, prowadzonej przez właściwe organy 
administracji samorządowej. 
2) na bieŜąco aktualizować, w trakcie prowadzenia działalności, informacje 
przekazane w dniu składania wniosku. 
 

§2  
Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
świadczenia usług: 

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
- opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien 

złoŜyć stosowny, prawidłowo wypełniony wniosek o uzyskanie właściwego 
zezwolenia. 

§3 
Organ wydający zezwolenie odmówi wydania zezwolenia, jeŜeli przedsiębiorca ma zaległości 
podatkowe lub zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.  

§4 
1. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych jest obowiązany w terminie do 15 dnia, po upływie kaŜdego 
miesiąca sporządzić i przekazać wójtowi wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi 
w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych, 
opróŜnianie  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, oraz 
wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy 
rozwiązaniu lub wygasły; wykaz zawiera imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 
właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości. 
2. Prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości lub opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania i przekazywania wójtowi 
informacji dotyczącej : 
1) masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów komunalnych lub ilości i 

rodzaju nieczystości ciekłych z obszaru danej gminy w terminie do końca 
pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, 

2) sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych,  

  



3) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji składowanych na 
składowisku odpadów,  

4) masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie składowanych 
    na składowiskach odpadów i sposobów lub sposobu ich zagospodarowania. 
 

 


