
ZARZĄDZENIE NR III/3/07
WÓJTA Gminy Chełm Śląski

z dnia 06.04.2007r.

w sprawie : wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
                      o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 
                      odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz     
                      opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
                      ciekłych na terenie Gminy Chełm Śląski. 
        
                    Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz.1591z 2001r. z późn. zm. ) oraz art.7 
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ( tekst jedn.Dz. U. Nr 236 poz. 2008 z 2005r.z późn. zm.) w związku z 
§ 2 i 3 ustawy z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu 
określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia (Dz. U. Nr 5 poz.33 z 2006r.)

zarządzam co następuje:
§ 1

Określa się w załączniku do niniejszego Zarządzenia wymagania, jakie powi
nien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świad
czenie usług, na terenie gminy Chełm Śląski w zakresie :
1.  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,
2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych .

§ 2

Zarządzenie  podaje  się  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełm Śląski oraz zamieszczenie w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



             Załącznik 
                                                                                                do zarządzenia Nr III/3/07.

              Wójta Gminy Chełm Śląski
  z dnia 06.04.2007r.

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

§1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności 
w zakresie świadczenia usług :

1.  odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości ,

2. opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

zobowiązany  jest  do  złożenia  wniosku  opracowanego  zgodnie  z  art.8  ustawy  z  dnia  13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jed. Dz. U. z 2005r. Nr 
236, poz. 2008 z późn. zm),

§2
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w 
zakresie świadczenia usług : odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien 
spełniać  następujące wymagania ogólne:

       1)  posiadać wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym  lub wpis 

             do ewidencji działalności gospodarczej,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami        samocho
dowymi, którymi maja być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne 
określone w przepisach regulujących warunki techniczne pojazdów oraz innych prze
pisach szczegółowych  

            Specjalistyczne pojazdy i sprzęt muszą być: 

a) trwale oznakowane adresem i nazwą firmy,

b) parkowane po zakończonej pracy na terenie bazy, uniemożliwiając dostęp do 
nich osób trzecich,

c) wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu 
pojemników lub zbiorników,

d) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz 
pojazdu transportowanych odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych,

3)  posiadać bazę transportową spełniającą aktualnie obowiązujące normy techniczne i 
warunki higieniczno-sanitarne.



                                                                       § 3

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych winien 
spełniać następujące warunki dodatkowe:

1. określić przedmiot i obszar działalności w tym rodzaje odpadów  odbieranych od wła
ścicieli nieruchomości,

2. określić sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających 
biodegradacji składowanych na składowisku odpadów,

3. określić stosowane lub przewidywane do stosowania technologie w zakresie sortowa
nia i kompostowania odpadów,

4. udokumentować zdolność prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 
odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w 
tym powstających w gospodarstwach domowych odpadów wielkogabarytowych, zu
żytego sprzętu elektrycznego i odpadów z remontów,

5. dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi, tzw. ”bezpylnymi”, słu
żącymi do opróżniania pojemników oraz kontenerów , samochodami ciężarowymi do 
odbioru odpadów gromadzonych w innych niż wymienione wyżej urządzeniach, 
samochodami ciężarowymi skrzyniowymi wyposażonymi w urządzenia umożli
wiające opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów , samochodami 
ciężarowymi skrzyniowymi służącymi do odbierania odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych oraz innych rodzajów odpadów komunalnych,

6. udokumentować sposób przeprowadzania i możliwość dotrzymania ustalonej 
częstotliwości dezynfekcji pojemników i kontenerów oraz pojazdów samochodowych 
wykorzystywanych do transportu odebranych odpadów komunalnych,

7. na bieżąco aktualizować , w trakcie prowadzenia działalności , informacje przekazane 
w dniu składania wniosku.

§ 4

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transport nieczystości ciekłych winien spełniać następujące warunki dodatkowe:

1. dysponować specjalistycznymi pojazdami samochodowymi – asenizacyjnymi którymi 
ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych, spełniającymi dodatkowo wy
magania techniczne określone w aktualnie obowiązujących przepisach,

2. udokumentować sposób przeprowadzania i możliwość dotrzymania ustalonej 
częstotliwości dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych,

3. na bieżąco aktualizować , w trakcie prowadzenia działalności , informacje przekazane 
w dniu składania wniosku.

§ 5

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w za
kresie świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w zakre
sie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych jest zobowiązany do :



1. przekazywania odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości  z 
terenu Gminy Chełm Śląski na składowisko odpadów w Tychach przy ul. Serdecznej 
100 lub inne składowisko wymienione w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami.

2. kierowania na oczyszczalnię ścieków w Chełmie Śląskim przy ul. Kmicica nieczy
stości ciekłych odbieranych od właścicieli nieruchomości   z terenu Gminy Chełm 
Śląski ,  chyba że nastąpi odmowa przyjęcia tego rodzaju odpadów wydana przez za
rządzającego oczyszczalnią,

3. prowadzenia  gospodarki odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację 
selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami w Gminie 
Chełm Śląski” stanowiącym załącznik do uchwały nr XVII/93/2004 Rady Gminy 
Chełm Śląski z dn.31.03.2004r.

4. prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizację 
ograniczenia masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
zgodnie z „planem Gospodarki Odpadami dla gminy Chełm Śląski”

5. prowadzenia  gospodarki odpadami komunalnymi w sposób zapewniający osiągniecie 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych zgodnie z „planem 
Gospodarki Odpadami dla gminy Chełm Śląski”,

6. przekazywania do Referatu Gospodarki Gminnej Urzędu Gminy Chełm Śląski :

        a) wykazu obejmującego masy poszczególnych rodzajów odebranych odpadów 
komunalnych lub ilość i rodzaj nieczystości ciekłych z obszaru  gminy w  terminie do 
końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy,

      b) wykazu sposobów zagospodarowania poszczególnych rodzajów odebranych 
     odpadów komunalnych,

      c) informacji o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
    składowanych na składowisku odpadów,

d) informacji o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji nie 
     składowanych na składowisku odpadów i sposobu lub sposobów ich 
     zagospodarowania,

e) wykazu umów zawartych z właścicielami nieruchomości na odbieranie od
padów     komunalnych, 

f) wykazu właścicieli nieruchomości , z którymi w poprzednim miesiącu zawarł 

          umowy    na odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie zbiorników 

          bezodpływowych i   transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli 

          nieruchomości, z którymi w    poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu 

          ub wygasły w terminie do 15   dnia po upływie każdego miesiąca,

g) roczne sprawozdania w zakresie ilości zebranych i przekazanych do recyklingu i 
     odzysku odpadów opakowaniowych, w terminie do 15 stycznia roku następu

jącego      po roku objętym sprawozdaniem,

h) na wezwanie – kopii kart ewidencji odpadów oraz kart przekazywania odpadów 
,     prowadzonych zgodnie z wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia 

     Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006r. w sprawie wzorów dokumentów 
     stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów ( Dz.U.Nr 30 , poz.213).



7. współpracowania  z Referatem Gospodarki Gminnej Urzędu Gminy Chełm Śląski w 
dziedzinie edukacji ekologicznej.

§ 6

Przedsiębiorca zobowiązany jest do przestrzegania częstotliwości opróżniania pojem
ników i zbiorników bezodpływowych , ustalonych w „Regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie Gminy Chełm Śląski” zatwierdzonym uchwała Rady Gminy nr 
IV/27/07 z dnia 9 lutego 2007r. 

§ 7

Przedsiębiorca zobowiązany jest do parkowania i garażowania samochodów wykonu
jących usługi określone w § 5 jedynie w miejscu do tego przeznaczonym.

§ 8

Przedsiębiorca winien poddać się kontroli w zakresie prowadzonej działalności w terminie 
określonym przez Wójta Gminy Chełm Śląski.

§ 9

W przypadkach określonych w art.9 ust.1c ustawy o utrzymaniu czystości Wójt może od
mówić wydania zezwolenia lub zgodnie z art. 9 ust.2 ustawy cofnąć zezwolenie w drodze 
decyzji bez odszkodowania.

§ 10

Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony,  lecz nie dłuższy niż 10 lat.


