
Zarządzenie N r 4 7 / 0 6 
Burmistrza Miasta Gminy Bytom Odrzański 

z dnia 0 6 . 0 7 . 2 0 0 6 r. 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu miasta 

i Gminy Bytom Odrzański. 

Działając na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym ( Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 7 ust. 3 a ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( t . j. Dz. U. z 2005 r. 

Nr 236, poz. 2008 ) oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia ( Dz. U. z 2006 r. Nr 5 poz. 33 ) 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych, powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis do krajowego rejestru 

sądowego, 

2. Posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi, którymi będzie 

wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości odpadów 

komunalnych lub nieczystości ciekłych, 

3. Posiadać tytuł prawny do dysponowania bazą transportową lub jej filią wyposażoną 

w obiekty i środki techniczne ( pojazdy, urządzenia, kontenery, pojemniki i inne) 

odpowiedniej jakości, do zakresu planowanej działalności, spełniającą wymagania 
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przepisów budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz dopuszczoną 

do użytkowania na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

4. Posiadać sprzęt transportowy, specjalistyczny i pozostały, sprawny technicznie, 

posiadający aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu -

odpowiedni do zakresu planowanej działalności, który zapewnia możliwość realizacji 

systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Bytom Odrzańskim , a w szczególności: 

a) służący do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych: 

• pojazdów asenizacyjnych, spełniających wymagania techniczne określone 

w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r w sprawie 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych ( Dz. U. 193, poz. 1617 ). 

b) służący do gromadzenia i odbioru odpadów komunalnych: 

• samochód bezpylny do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych, 

• samochód przystosowany do opróżniania kontenerów w przypadku odpadów 

z terenów budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, 

• samochód przystosowany do odbioru selektywnie zebranych odpadów w sposób 

gwarantujący nie powodowania ich zmieszania z odpadami innego rodzaju, 

. samochód przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych 

i budowlanych obsługiwanego przez przedsiębiorcę właściciela, 

5. Posiadać w magazynie odpowiednią ilości pojemników i kontenerów do gromadzenia 

odpadów komunalnych zmieszanych oraz odpowiednią ilość worków do segregacji 

odpadów komunalnych, gwarantującą wypełnienie przez właścicieli nieruchomości 

obowiązku ustalonego w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 

i Gminy Bytom Odrzański. 

6. Posiadać podpisaną umowę lub pisemne zapewnienie potwierdzające gotowość odbioru: 

a) odpadów komunalnych: 

• zmieszanych - przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów ( składowisko odpadów 

komunalnych w m. Kiełcz), 

• zebranych selektywnie - przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie odzysku poszczególnych asortymentów 

odpadów (recyklerzy i sortownia odpadów w Raculi) 

• nieczystości ciekłych - przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt zlewny. 
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§ 2 

W zakresie należytego poziomu wykonywania usług przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać potencjał finansowy, kadrowy i techniczny umożliwiający zorganizowanie 

i uruchomienie, lokalnych/mobilnych punktów odbioru selektywnego odpadów, 

2. Posiadać sprzęt informatyczny wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie 

ewidencji przekazanych mu odpadów zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu 

selekcji i naliczanie zniżek w opłatach. 

3. Celem zagwarantowania ciągłości świadczenia usług posiadanie lub zapewnienie 

dysponowania samochodami rezerwowymi w przypadku awarii pojazdu. 

4. Posiadać umowę ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności 

(np. za potrącenie źle zaparkowanego pojazdu czy uszkodzenie pergoli). 

5. Zawierać umowy na odbieranie odpadów komunalnych z każdym właścicielem 

nieruchomości położonej na obszarze miasta i Gminy Bytom Odrzański, który wyraził wolę jej 

zawarcia. 

6. Zawierać w treści umowy informacji o posiadaniu przez przedsiębiorcę decyzji 

zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości 

odpadów komunalnych wraz z przywołaniem jej znaku, daty wydania i okresu 

obowiązywania oraz z podaniem ilości osób zamieszkującej w obsługiwanej nieruchomości. 

7. Prowadzić wykaz zawartych umów na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

8. Doręczać na stanowisko do spraw Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu 

Miejskiego Bytom Odrzański , wykaz zawartych lub rozwiązanych umów, w terminie do 15 

dnia po upływie każdego miesiąca, zawierający imię i nazwisko lub nazwę oraz adres 

właściciela nieruchomości. 

9. Prowadzić szczegółową dokumentację wykonywanych usług, zawierającą co najmniej: 

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, numer porządkowy, 

- nazwisko właściciela i ilość osób zameldowanych na danej nieruchomości, 

- częstotliwość i rodzaj odbieranych odpadów komunalnych (w tym odbieranych selektywnie) 

według kodów zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 

w sprawie katalogu odpadów ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.), 

- datę i ilość ( masę ) odebranych odpadów, 

- miejsce odzysku lub unieszkodliwiania odebranych odpadów, 
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10. Prowadzić ewidencję odebranych odpadów zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). 

11. Doręczać na stanowisko Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego 

Bytom Odrzański, informacje dotyczące masy poszczególnych rodzajów odebranych 

odpadów, sposób zagospodarowania poszczególnych rodzajów odpadów, masy 

składowanych odpadów ulegających biodegradacji oraz masy tych odpadów nie 

składowanych wraz ze sposobami ich zagospodarowania, w terminie do końca kwartału za 

poprzedni rok kalendarzowy. 

12. Okazywać i udostępniać informacje dotyczące selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

pracownikom działu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego Bytom 

Odrzański. 

13. Zapewniać odbiór odpadów komunalnych z obsługiwanej na podstawie umowy 

nieruchomości gruntowej zabudowanej z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Bytom Odrzański. 

14. Transportować odebrane odpady komunalne wyłącznie krytymi pojazdami lub 

w szczelnych pojemnikach, odpady wielkogabarytowe samochodami ciężarowymi 

skrzyniowymi lub przystosowanymi do przewozu kontenerów. 

15. Odbierać wszystkie odpady zebrane selektywnie, w tym powstające w gospodarstwach 

domowych odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady z 

remontów. 

16. Prowadzić na obszarze wykonywanej działalności selektywną zbiórkę odpadów 

komunalnych zgodnie z zasadami ustalonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 

w Gminie Bytom Odrzański. 

17. Odbierać od właścicieli nieruchomości selektywnie zebrane odpady w taki sposób, aby nie 

powodować ich zmieszania z odpadami innego rodzaju. 

18. Oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy tabor samochodowy 

i specjalistyczny oraz pojemniki i kontenery wykorzystywane do świadczenia usług. 

19. Zapewnić odpowiednią ilości pojazdów i ich obsługę techniczną, gwarantującą ciągłość 

świadczenia usług przez cały okres dysponowania zezwoleniem. 

20. Poddawać myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdy służące do odbioru odpadów 

komunalnych. 

21. Wyposażyć pojazdy służące do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z typowych pojemników do ich gromadzenia w odpowiednie narzędzia do 

ręcznego uprzątania odpadów rozsypanych w trakcie prac załadunkowych. 
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22. Zapewnić pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z odbieraniem 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpowiednie standardy bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

23. Usunąć urządzenia do obierania odpadów komunalnych z terenu objętego zezwoleniem -

po zakończeniu działalności oraz pozostawienie terenu w odpowiednim stanie porządkowym, 

sanitarnym i nie zagrażającym środowisku naturalnemu. 

24. Dostarczyć , właścicielom nieruchomości segregującym odpady określone Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Bytom Odrzański, urządzenia do 

selektywnej zbiórki odpadów. 

25. W sytuacji, gdy instalacje, urządzenia i obiekty wymienione w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta i Gminy w Bytomiu Odrzańskim nie zapewniają 

możliwości odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych 

strumieni odpadów, przedsiębiorca powinien sam posiadać takie możliwości lub mieć 

podpisane umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami lub urządzeniami posiadającymi 

takie możliwości. Dotyczy to zwłaszcza unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i 

kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego 

sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań 

wielomateriałowych. 

26. Posiadać możliwości selekcji odpadów zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie 

w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli 

nieruchomości nie będzie realizowana w stopniu wystarczającym. 

27. Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów. 

53 

W zakresie należytego poziomu wykonywania usług przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych, powinien spełniać następujące wymagania: 

1. Posiadać umowę ubezpieczenia od szkód powstałych w wyniku prowadzonej działalności 

( np. za potrącenie źle zaparkowanego pojazdu czy uszkodzenie pergoli), 

2. Zawierać umowy lub zlecenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych z każdym właścicielem nieruchomości położonej na obszarze miasta i 

Gminy Bytom Odrzański, który wyraził wolę jej zawarcia. 
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3. Każdorazowo wystawiać faktury, z podaniem ilości wywiezionych nieczystości ciekłych 

w m3 w przypadku jednorazowych zleceń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych. 

4. Zawierać w treści umowy informacji o posiadaniu przez przedsiębiorcę decyzji 

zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych wraz z przywołaniem jej znaku, daty 

wydania i okresu obowiązywania oraz z podaniem ilości osób zamieszkującej w obsługiwanej 

nieruchomości. 

5. Prowadzić wykaz zawartych umów na na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych. 

6. Doręczać na stanowisko Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego 

Bytom Odrzański informacje dotyczące ilości i rodzaju odbieranych nieczystości ciekłych, w 

terminie do końca kwartału za poprzedni rok kalendarzowy. 

7. Doręczać j. w. wykaz zawartych lub rozwiązanych umów, w terminie do 15 dnia po 

upływie każdego miesiąca zawierający imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela 

nieruchomości. 

8. Prowadzić szczegółową dokumentację wykonywanych usług, zawierającą co najmniej: 

- adres nieruchomości - miejscowość, ulica, numer porządkowy, 

- nazwisko właściciela i ilość osób zameldowanych na danej nieruchomości, 

- datę i ilość ( objętość) odebranych nieczystości ciekłych, 

- stację zlewną, 

9. Zapewniać odbiór nieczystości ciekłych z obsługiwanej na podstawie umowy 

nieruchomości gruntowej zabudowanej z częstotliwością określoną w regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta i Gminy Bytom Odrzański 

10. Transportować odebrane nieczystości ciekłe wyłącznie pojazdami asenizacyjnymi, 

wyposażonymi zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych. 

11. Oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy tabor samochodowy 

i specjalistyczny. 

12. Poddawać myciu, odkażaniu i dezynfekcji pojazdy służące do transportu nieczystości 

ciekłych. 

13. Zapewnić pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych z opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych odpowiednich standardów 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 



§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierzam pracownikowi na stanowisku ds. Gospodarki Komunalnej i 

Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Bytomiu Odrzańskim. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miejskiego Bytom Odrzański oraz stronach internetowych portalu miejskiego. 


