
Z A R Z A D Z E N I E 79/2006
WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 29.11.2006r.

w sprawie wymagan, jakie powinni spelniac przedsiebiorcy ubiegajacy sie
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli
nieruchomosci,oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci

cieklych

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i
porzadkuw gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz.2008) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczególowego sposobu okreslania
wymagan,jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia
(Dz.U.z 2006r. Nr 5, poz. 33), zarzadzam, co nastepuje:

§ 1

Zarzadzenie ustala wymagania, jakie powinni spelniac przedsiebiorcy ubiegajacy sie o
uzyskaniezezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli
nieruchomoscioraz oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci
cieklych.

§2

1. Przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci powinien spelniac
nastepujace wymagania:

a) Przedstawic wniosek opracowany zgodnie z art.8 ustawy z dnia 13 wrzesnia
1996 roku o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr
236.poz.2008 z pózniejszymi zmianami)

b) Okreslic srodki techniczne, jakimi dysponuje ubiegajacy sie o uzyskanie
pozwolenia:
- srodki techniczne uzyte do realizacji uslugi musza byc sprawne technicznie,

estetycznie i oznakowane w sposób umozliwiajacy identyfikacje firmy
swiadczacej usluge a obsluga przeszkolona w zakresie bhp i nalezytego
swiadczenia uslugi,

- przedsiebiorca powinien posiadac tytul prawny do dysponowania pojazdami
samochodowymi zalegalizowanymi do przewozu odpadów komunalnych,
pojazdy powinny byc dostosowane do pracy w zakresie gospodarki
odpadowej

-przedsiebiorca powinien zapewnic odpowiednia ilosc pojazdów i obslugi
technicznej gwarantujacej ciaglosc swiadczenia uslug (takze w przypadku
awarii)

- samochody przewozace stale odpady komunalne powinny posiadac
zabezpieczenia chroniace przed rozsypaniem i zanieczyszczeniem
srodowiska



-stan techniczny pojazdów do zbierania odpadów komunalnych musi
zapewnic odpowiedni standard bezpieczenstwa i higieny pracy osób
zatrudnionych przy swiadczeniu uslug.

c) Okreslic rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od wlascicieli
nieruchomosci.

d) Przedstawic dokladne informacje o stosowanych lub przewidzianych do
stosowania technologiach przy swiadczeniu uslug w zakresie gospodarki
odpadowej:

- okreslic sposób zagospodarowania odpadów;
- wskazac mozliwosc przetwarzania i zagospodarowania odpadów juz

u "zródla" ich powstawania.
- okreslic miejsce (przedstawic dokumenty upowazniajace do jego

uzytkowania) i warunki magazynowania i przetwarzania odpadów;
e) Wskazac sposoby realizacji obowiazków ograniczenia masy odpadów

ulegajacych biodegradacji skladowanych na skladowisku odpadów, oraz
udokumentowac gotowosc ich przyjecia przez przedsiebiorce prowadzacego
dzialalnosc w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia odpadów, spelniajacego
wymagania odnosnie miejsc odzysku i unieszkodliwiania;

2. Przedsiebiorca ubiegajacy sie wylacznie o zezwolenie na opróznianie zbiorników
bezodplywowych i transport nieczystosci cieklych powinien udokumentowac
gotowosc ich odbioru przez stacje zlewna - przedstawic umowe.

Transportowanie nieczystosci cieklych pojazdami samochodowymi
dopuszczane jest wylacznie w hermetycznie zamknietych zbiornikach,
napelnianych i opróznianych mechanicznie, pojazdy asenizacyjne powinny
spelniac wymogi okreslone w rozporzadzeniu ministra infrastruktury z dnia
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dla pojazdów asenizacyjnych
(Dz.U. Nr 193 poz.1617).

3. Przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie zezwolenia zobowiazany jest do:

a) Zapewnienia uslugobiorcom mozliwosci zakupu, dzierzawy lub innego
korzystania z pojemników na odpady o pojemnosci odpowiadajacej ilosci
wytwarzanych odpadów;
Wyposazenie nieruchomosci w pojemnik winno nastapic w terminie nie
pózniej niz w ciagu miesiaca od daty zawarcia umowy.

b) Podpisania umowy z kazdym wlascicielem nieruchomosci znajdujacej sie
na terenie obszaru objetego dzialalnoscia;

c) Przedlozyc harmonogram odbioru odpadów z terenu poszczególnych
miejscowosci.

d) Posiadania umowy umozliwiajacej przekazanie odpadów do dalszego
wykorzystania badz unieszkodliwienia;

e) Prowadzenia ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpadów komunalnych
odebranych z terenu Gminy Brochów;

f) Przekazywania informacji o podpisanych i rozwiazanych umowach z
wlascicielami nieruchomosci, w terminie do 15-go kazdego miesiaca;

g) Umozliwic wlascicielom nieruchomosci, którzy sa klientami firmy, odbiór
zgromadzonych selektywnie odpadów komunalnych.



§3

Za szkody powstale w srodowisku lub na rzecz osób trzecich, wynikle z nierzetelnego
prowadzenia dzialalnosci odpowiada firma prowadzaca dzialalnosc na terenie Gminy.

§4

Przedsiebiorcy posiadajacy dotychczas wydane zezwolenie na swiadczenie uslug
okreslonych w § 1 niniejszego zarzadzenia, winni dostosowac realizacje uslug do
ustalonych wymagan.

§ 5

Traci moc Zarzadzenie Nr 79/2006 Wójta Gminy Brochów z dnia 31 marca 2005r.

§6

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej
wiadomosci poprzez uiszczenie na tablicy ogloszen Urzedu Gminy Brochów oraz na
stronie internetowej.


