
Zarządzenie nr 180/2006 
Wójta Gminy Świdnica 

z dnia 29 grudnia 2006 r 
 

w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się      
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług związanych z odbiorem odpadów              
od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych                 
i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świdnica. 

 
       

Na podstawie art. 7 ust. 3a. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości              
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008), oraz 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego 
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się               
o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5 poz. 33) 
 
      zarządza się co następuje: 
  
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się                  
o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Świdnica. 

 
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości 
powinien spełniać następujące warunki: 
 

1) posiadać wszelkie wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia, niezbędne do 
świadczenia usług z zakresu odbioru i transportu odpadów komunalnych, 

2) udokumentować zdolność odbierania odpadów komunalnych poprzez wykazanie 
posiadania bazy sprzętowej niezbędnej do tego celu, w tym także do prowadzenia 
selektywnej zbiórki odpadów, 

3) posiadać odpowiedni potencjał finansowy, kadrowy i techniczny do prowadzenia 
odpowiedniej ewidencji i dokumentacji odbieranych odpadów i przekazywanie ich do 
gmin zgodnie z aktualnymi wymogami ustawowymi, 

4) wykazać posiadanie umów o odbieranie odpadów, zawartych z uprawnionymi do tego 
przedsiębiorstwami do których wywożone są odpady celem składowania lub odzysku, 

5) wykazać że posiadana przez przedsiębiorcę baza techniczna spełnia normy 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne i ochrony środowiska.            

 
§ 3.1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na odbiór stałych odpadów 
komunalnych musi zapewnić: 
 

a) organizację systemu zbiórki odpadów komunalnych poprzez: 
 
- uruchomienie od dnia rozpoczęcia świadczenia usług punktu obsługi klientów którym 
m.in. zawierane będą z klientami umowy o świadczenie usług, przyjmowane ich 
zgłoszenia i reklamacje, 



- prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od usługobiorców na podstawie umów  
pisemnych, w których uzgodnione zostaną m. in. opłaty za świadczenie usług oraz 
terminy ich wykonywania, 
-  prowadzenie dodatkowego odbioru odpadów komunalnych (w tym odpadów 
wielkogabarytowych, żużli i popiołów, gruzu budowlanego i innych) na każdorazowe 
zgłoszenie usługodawcy, w terminie uzgodnionym, jednak nie później niż 14 dni od 
zgłoszenia, 
-  prowadzenie ewidencji odpadów z zastosowaniem kart przekazania odpadów; 
 
b) organizację systemu segregacji surowców wtórnych: szkła, makulatury, tworzyw 

sztucznych – wytwarzanych w gospodarstwach usługobiorców; 
c) utrzymanie w czystości pojazdów, którymi wykonuje usługi; 
d) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń powstałych w wyniku załadunku i transportu 

odpadów stałych oraz nieczystości płynnych; 
e) odpowiednie oznakowanie pojazdów poprzez  umieszczenie na nich znaków 

identyfikacyjnych oraz zorganizowanie odbioru i transportu odpadów tak, aby nie 
zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w 
terminach wyznaczonych harmonogramem; 

f) sposób komunikowania się w przypadkach awaryjnych lub wystąpienia szczególnego 
zagrożenia środowiska. 

 
2. Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku 
unieruchomienia ( awaria, wypadek, inne ) własnego sprzętu specjalistycznego. 
 
§ 4.1. Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien posiadać: 
 
a) pojazd lub pojazdy asenizacyjne: 
 
- spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach; 
- zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne 
i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym; 
- zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy 
świadczeniu usług; 
- zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych 
 
b) bazę transportową (lub jej części) zlokalizowaną na terenie Gminy Świdnica lub gmin 

bezpośrednio graniczących z Gminą Świdnica, która umożliwia mycie, dezynfekcję 
pojazdów oraz utrzymanie ich w należytym stanie technicznym i sanitarno – 
higienicznym po zakończeniu pracy; 

c) w przypadku braku możliwości prowadzenia czynności opisanych w pkt. b na terenie 
własnej bazy transportowej, przedsiębiorca powinien okazać podpisane umowy z 
podmiotem świadczącym usługi w zakresie j/w; 

d) jeżeli jako miejsce odbioru nieczystości płynnych przedsiębiorca wskazał stację zlewną 
położoną poza granicami administracyjnymi Gminy Świdnica, przedsiębiorca powinien 
okazać zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, wydanego przez właściwego wójta 
Gminy, w której znajduje się w/w stacja zlewna. 

 
 



§ 5. 1.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
2. Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozwieszenie na 
ogólnodostępnych tablicach informacyjnych na terenie Urzędu Gminy oraz na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Świdnica.    

 
 
 

 
 


