
ZARZĄDZENIE NR 24/2007 

Wójta Gminy Czernikowo 
z dnia 07.11.2007 roku 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Na podstawie art.7 ust.3 a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz § 2, §3 i § 4 
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie szczegółowego 
sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5 poz.33), 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

Zarządzenie ustala wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości 
ciekłych. 

§ 2 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości spełniać powinni następujące wymagania: 

1. posiadać zaplecze techniczno-biurowe, 
2. posiadać specjalistyczne środki transportu, w przypadku odpadów drobnych –

samochody bezpylne i kontenerowe, dla odpadów wielkogabarytowych transport 
ciężarowy do przewozu odpadów samochody i pojazdy asenizacyjne 

3. Posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych 
selektywnie, w tym ulegających biodegradacji, opisane w Gminnym Planie 
Gospodarki Odpadami. 

§ 3 

1. Przedsiębiorca, o którym mowa w § 2 zobowiązany jest uwzględniając zapisy 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz gminnego planu gospodarki 
odpadami do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez: 

1. przekazywanie do kompostowni lub kompostowania zebranych selektywnie 
odpadów ulegających biodegradacji, 

2. przekazywania do odzysku lub odzyskiwania we własnym zakresie zebranych 
selektywnie opakowań z papieru i tektury nieopakowaniowych, opakowań 
wielo-materiałowych, opakowań z tworzyw sztucznych, tekstyliów, opakowań 
ze szkła, opakowań z metali, 



3. przekazywania do unieszkodliwiania lub unieszkodliwiania we własnym 
zakresie odpadów niebezpiecznych w tym sprzętu elektronicznego i 
elektrycznego, 

4. przekazywania do składowania lub składowania odpadów komunalnych nie 
podlegających selekcji lub ich przekształcenie termiczne w spalarni odpadów. 

2.   Przedsiębiorca, o których mowa w § 2, obowiązany jest do odzysku odpadów poprzez: 
- poddanie ich recyklingowi organicznemu, 
- przekazaniu ich innemu podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odzysku 

odpadów komunalnych. 

§ 4 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania 
zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać 
wymagania: 
- posiadać zaplecze techniczno-biurowe, 
- posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne) w liczbie co najmniej 1, 
posiadający możliwość opróżniania zbiornika bezodpływowego, zgodnie z 
technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych (Dz. U z 2002r. Nr 193, poz.1617). 

§ 5 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń 
oraz publikacji na stronie internetowej Urzędu Gminy Czernikowo. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


