
Nr P0151/27/06 
Burmistrza Sandomierza  
z dnia 10 maja 2006 roku 

  
 

w sprawie okre�lenia wymaga�, jakie powinien spełnia� przedsi�biorca ubiegaj�cy        
si� o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od wła�cicieli 
nieruchomo�ci oraz na opró�nianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczysto�ci 
ciekłych na terenie Miasta Sandomierza  
  

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 roku o utrzymaniu 
czysto�ci  i porz�dku w gminach (t. j. Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005 roku), rozporz�dzenia 
Ministra �rodowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego sposobu 
okre�lania wymaga�, jakie powinien spełnia� ubiegaj�cy si� o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. 
Nr 5 poz. 33 z 2006 roku), art. 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 
62 poz. 628 z 2001 roku z pó�n. zm.) oraz art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
prawo ochrony �rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 roku z pó�n. zm.) zarz�dza si�,                   
co nast�puje: 

 
 

§ 1 
  

Okre�la si� wymagania, jakie powinien spełni� przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o uzyskanie 
zezwolenia na �wiadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła�cicieli 
nieruchomo�ci oraz opró�niania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczysto�ci 
ciekłych. 
 

§ 2 
  

I. Przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Miasta 
Sandomierza działalno�ci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła�cicieli 
nieruchomo�ci poło�onych w granicach administracyjnych Miasta Sandomierza, 
zobowi�zany jest do posiadania: 

1. pojazdu lub pojazdów samochodowych o konstrukcji lub zabudowie pozwalaj�cej 
na załadunek, transport i wyładunek odpadów komunalnych w sposób nie 
powoduj�cy zanieczyszczenia �rodowiska poprzez samoistne wysypywanie si�, 
wylewanie, b�d� rozwiewanie odebranych odpadów, a tak�e roznoszenie przykrych 
woni (odorów) 

- zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadaj�cych aktualne 
badania techniczne i �wiadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z przepisami 
o ruchu drogowym; 

- oznakowanych w sposób trwały i widoczny umo�liwiaj�cy identyfikacj� 
podmiotu �wiadczonego usługi (nazwa przedsi�biorcy, adres, telefon 
kontaktowy); 

- wyposa�onych w odpowiednie narz�dzia do r�cznego uprz�tni�cia odpadów 
rozsypanych w trakcie prac załadunkowych; 

- zapewniaj�cych odpowiedni standard bezpiecze�stwa i higieny pracy osób 
zatrudnionych przy �wiadczeniu usług; 

- zabezpieczonych przed dost�pem osób trzecich; 



2. wła�ciwych urz�dze� do zbierania odpadów komunalnych, spełniaj�cych  wymogi 
okre�lone w Regulaminie utrzymania czysto�ci i porz�dku na terenie Miasta 
Sandomierza, przyj�tego uchwał� Nr XXXIV/316/2006 Rady Miasta Sandomierza     
z dnia 15 marca 2006 roku tj.  pojemników, kontenerów lub worków, 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych przez wła�cicieli 
nieruchomo�ci, a w szczególno�ci do zbierania odpadów w sposób selektywny, 
maj�cy na celu wyodr�bnienie odpadów ulegaj�cych biodegradacji z cało�ci 
strumienia odpadów komunalnych, a tak�e umo�liwiaj�cych odbieranie                    
z nieruchomo�ci odpadów wielkogabarytowych, zu�ytego sprz�tu elektrycznego           
i elektronicznego;  

3. bazy transportowej (lub jej cz��ci) zlokalizowanej w granicach administracyjnych 
Miasta Sandomierza, lub w granicach administracyjnych powiatu sandomierskiego 
lub powiatów o�ciennych, b�d� w granicach administracyjnych gmin, na terenie 
których zlokalizowane s� instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zapewniaj�cej: 

a. codzienne parkowanie, gara�owanie i serwisowanie pojazdów po 
zako�czeniu pracy, w sposób umo�liwiaj�cy zabezpieczenie ich przed 
dost�pem osób niepowołanych;  

b. mo�liwo�� mycia pojazdów po zako�czeniu pracy i utrzymywania ich 
w nale�ytym stanie sanitarno - higienicznym;  

4. umowy z przedsi�biorc� �wiadcz�cym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub 
serwisowania pojazdów, w przypadku braku mo�liwo�ci przeprowadzania tych 
czynno�ci na terenie bazy transportowej; 

5. zezwolenia wła�ciwego starosty na prowadzenie działalno�ci w zakresie transportu 
odpadów komunalnych obj�tych wnioskiem, wydane na podstawie art. 28 ustawy        
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 -                    
ze zmianami). 

6. Przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów  
komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci, zobowi�zany jest do udokumentowania 
mo�liwo�ci realizacji obowi�zku ograniczania masy odpadów ulegaj�cych 
biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów. 

7. Przedsi�biorca prowadz�cy działalno�� w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych jest obowi�zany do selektywnego odbierania odpadów. 

 

II. Przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o uzyskanie zezwolenia na opró�nianie zbiorników 
bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomo�ciach poło�onych w granicach 
administracyjnych Miasta Sandomierza oraz na transport nieczysto�ci ciekłych 
pochodz�cych z tych zbiorników, zobowi�zany jest do posiadania: 

 

1. pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych spełniaj�cych wymagania okre�lone                 
w Rozporz�dzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie 
wymaga� dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193 poz. 1617 z 2002 roku): 



- zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadaj�cych 
aktualne badania techniczne i �wiadectwa dopuszczenia do ruchu 
zgodnie przepisami o ruchu drogowym; 

- oznakowanych w sposób trwały i widoczny umo�liwiaj�cy identyfikacj� 
podmiotu �wiadcz�cego usługi (nazwa przedsi�biorcy, adres, telefon 
kontaktowy); 

- zapewniaj�cych odpowiedni standard bezpiecze�stwa i higieny pracy 
osób zatrudnionych przy �wiadczeniu usług; 

- zabezpieczonych przed dost�pem osób niepowołanych; 

2. bazy transportowej (lub jej cz��ci) zlokalizowanej w granicach administracyjnych 
Miasta Sandomierza, lub gmin bezpo�rednio granicz�cych z granic� administracyjn� 
Miasta Sandomierza, zapewniaj�cej: 

- codzienne parkowanie, gara�owanie i serwisowanie pojazdów po 
zako�czeniu pracy w sposób umo�liwiaj�cy zabezpieczenie ich przed 
dost�pem osób niepowołanych; 

- mo�liwo�� mycia pojazdów i utrzymywania ich w nale�ytym stanie 
sanitarno - higienicznym po zako�czeniu pracy; 

3. umowy z przedsi�biorc� �wiadcz�cym usługi w zakresie mycia, dezynfekcji lub 
serwisowania pojazdów, w przypadku braku mo�liwo�ci przeprowadzania tych 
czynno�ci na terenie bazy transportowej; 

4. siedziby, oddziału b�d� przedstawicielstwa znajduj�cych si� w granicach 
administracyjnych Miasta Sandomierza, lub zlokalizowanych na terenie bazy 
transportowej, o której mowa w pkt 2. 

5. Przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o uzyskanie zezwolenia na opró�nianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczysto�ci ciekłych, zobowi�zany jest do posiadania 
umowy zawartej z Zakładem Oczyszczania �cieków w Sandomierzu, b�d� innym 
zakładem funkcjonuj�cym zgodnie z wymaganiami funkcjonowania stacji 
zlewnych. 

 

§ 3 

Przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o uzyskanie zezwole� okre�lonych w pkt I i II, zobowi�zany 
jest do: 

1. wykazania si� wła�ciwymi dokumentami stwierdzaj�cymi posiadanie odpowiednich 
�rodków technicznych niezb�dnych do wykonywania zezwolenia i 
potwierdzaj�cymi spełnienie wymaga� okre�lonych niniejszym zarz�dzeniem, 
odpowiednio do zakresu wykonywanej działalno�ci; 

2. umo�liwienia organowi wydaj�cemu zezwolenie, lub wskazanym i upowa�nionym 
przez ten organ przedstawicielom, na jego ��danie, przeprowadzenia kontroli 
posiadanych �rodków technicznych niezb�dnych do wykonywania zezwolenia. 

3. przedsi�biorca prowadz�cy działalno�� w zakresie odbioru odpadów komunalnych 
od wła�cicieli nieruchomo�ci i ich transportu jest obowi�zany dostarcza� je w celu 
poddaniu odzyskowi lub unieszkodliwianiu do Zakładu Utylizacji Odpadów 
Komunalnych w Janczycach gmina Ba�kowice b�d� innych składowisk zgodnie             



z art. 9 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 
62, poz. 628 - ze zmianami), spełniaj�cych wymagania najlepszej dost�pnej techniki 
lub technologii, o której mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku 
prawo ochrony �rodowiska.  

§ 3 

Zarz�dzenie podaje si� do publicznej wiadomo�ci, w szczególno�ci poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłosze� UM, oraz poprzez umieszczenie w formie elektronicznej na stronie 
internetowej Urz�du Miasta 

§ 4 

Zarz�dzenie wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  

 Burmistrz Sandomierza 

mgr in�. Jerzy Borowski 

 


