
Załącznik 

do zarządzenia Nr II/31/07 

Wójta Gminy Sulików 

z dnia 22 maja 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 na terenie 

Gminy Sulików. 

 

§ 1. 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

świadczenia usług: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, winien spełniać 

następujące wymagania: 

1. Posiadać specjalistyczne pojazdy mechaniczne i sprzęt, które muszą: 

a) spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo 

o ruchu drogowym ( Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz.908), 

b) być dostosowane do pojemników lub zbiórki odpadów, 

c) być trwale oznakowane adresem i nazwa firmy, 

d) być wyposażone w narzędzia umożliwiające posprzątanie terenu po opróżnieniu 

pojemników lub zbiorników, 

e) być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz pojazdu, 

transportowanych odpadów komunalnych i/lub nieczystości ciekłych, 

2. Stan techniczny pojazdów do zbierania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

musi zapewniać odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych 

przy świadczeniu usług. 

 

§ 2. 

 

1. Pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być myte: 

a) zewnętrznie, po zakończeniu każdego dnia ich ubytkowania, 

b) zewnętrznie, wewnętrznie oraz odkażane, nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych 

powinny być: 



a) odkażane w części spustowej po każdym napełnieniu i opróżnieniu zbiornika pojazdu, 

b) myte zewnętrznie po zakończeniu każdego dnia pracy, 

c) myte zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażane nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

 

§ 3. 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych winien spełniać 

następujące warunki dodatkowe: 

1. W zakresie odbioru odpadów stałych dysponować specjalistycznymi pojazdami 

samochodowymi, tzw. „bezpylnymi”, służącymi do opróżniania pojemników oraz 

kontenerów, samochodami ciężarowymi do odbioru odpadów gromadzonych w innych 

niż wymienione wyżej urządzenia, 

2. W zakresie selektywnej zbiórki odpadów dysponować samochodami ciężarowymi 

skrzyniowymi wyposażonymi w urządzenia umożliwiające opróżnianie pojemników do 

selektywnej zbiórki odpadów, 

3. W zakresie wywozu odpadów wielkogabarytowych oraz budowlanych dysponować 

samochodami ciężarowymi skrzyniowymi służącymi do odbioru odpadów 

wielkogabarytowych, budowlanych oraz innych rodzajów odpadów komunalnych. 

 

§ 4. 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych winien dysponować specjalistycznymi pojazdami 

samochodowymi asenizacyjnymi, którymi ma być wykonywany transport nieczystości ciekłych, 

spełniającymi dodatkowo wymagania techniczne określone w aktualnie obowiązujących 

przepisach. 

 

§ 5. 

 

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie świadczenia 

usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i/lub opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest: 

1. Kierować odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości oraz zbierane 

i transportowane z terenu Gminy Sulików do składowiska odpadów albo do 

przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie ich odzysku lub 



unieszkodliwiania, których instalacje znajdują się możliwie najbliżej obszaru 

prowadzenia działalności oraz którzy stosują odpowiednia technikę i technologie, 

2. Prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizacje 

selektywnej zbiórki odpadów zgodnie z „Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy 

Sulików”, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XL/267/06 z dnia 28.06.2006r. 

w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików na lata 2005-2008 

z perspektywa na lata 2009-2012, 

3. Prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi w sposób zapewniający realizacje 

wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych zgodnie z „Planem 

Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików”, 

4. Prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi gwarantująca ograniczenie masy 

odpadów ulegających biodegradacji zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. 

o odpadach (Dz. U. z 2001r. nr 62 poz. 628 ze zm.), 

5. Systematycznie wyposażyć nieruchomości w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

 

§ 6. 

 

Przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych, z częstotliwością określona w uchwale 

Nr XXXVIII/252/2006 z dnia 26 kwietnia 2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Sulików. 

 


