
Zarzadzenie NR 11/165/09
Wójta Gminy Tarnów Opolski

z dnia 1 lipca 2009r.

w sprawie wymagan, jakie powinni spelniac przedsiebiorcy ubiegajacy sie o uzyskanie
zezwolenia na swiadczenie uslug 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 1996r. o utrzymaniu czystosci i
porzad~u w ~minach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) oraz § 2, § 3 i § 4
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczególowego
sposobu okreslania wymagan, jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o
uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarzadzam, co nastepuje:

§1.

Okresla sie wymagania jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajacy sie o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci oraz oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu
nieczystosci cieklych na terenie Gminy Tarnów Opolski.

§ 2.

Zezwolenie na swiadczenie uslug polegajacych na odbieraniu odpadów komunalnych od
wlascicieli nieruchomosci oraz oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu
nieczystosci cieklych na terenie Gminy Tarnów Opolski moze byc wydane na wniosek
przedsiebiorcy.

§ 3.

Przedsiebiorca ubiegajacy sie o zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od wlascicieli nieruchomosci powinien spelniac
nastepujace wymagania:

. 1) posiadacbaze transportowadla posiadanegosprzetutechnicznego,spelniajacawymogi
technologiczne, budowlane, przeciwpozarQwe,bezpieczenstwa pracy, ochrony srodowiska
oraz sanitarno-higieniczne i wyposazona w:

a) miejsca postojowe z punktem naprawy, mycia i dezynfekcji pojazdów oraz
pojemników, (w przypadku braku mozliwosci przeprowadzania serwisowania, mycia
i dezynfekcji na terenie bazy transportowej przedsiebiorca zobowiazany jest do
posiadania umowy z podmiotem swiadczacym uslugi w wyzej wymienionym
zakresie),

b) utwardzony plac skladowy do magazynowania pojemników na odpady zmieszane i
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,

c) utwardzony plac skladowy, na którym mozna prowadzic segregacje odpadów
pozyskanych z selektywnej zbiórki, lub miec zawarte umowy z zarzadzajacymi
obiektami, instalacjami-urzadzeniami,posiadajacymi takie mozliwosci,

d) stanowisko odbioru odpadów \\!ielkogabarytowych, lub miec zawarte umowy z
zarzadzajacymi obiektami, instalacjami-urzadzeniami, posiadajacymi takie
mozliwosci,

e) wydzielone boksy magazynowe na poszczególne wysegregowane rodzaje odpadów
lub miec zawarte umowy z zarzadzajacymi obiektami, instalacjami-urzadzeniami
posiadajacymi takie mozliwosci,



f) wydzielone miejsce na magazynowanie odpadów niebezpiecznych wystepujacych w
strumieniu odpadów komunalnych lub miec zawarte umowy z zarzadzajacymi
obiektami,instalacjami- urzadzeniamiposiadajacymitakiemozliwosci,

g) system ewidencji swiadczonych uslug,

h) której teren zostal zabezpieczony przed dostepem osób trzecich;

2) dysponowac taborem pojazdów specjalistycznych, sluzacych do przewozu odpadów
komunalnych, w ilosci i róznorodnosci zapewniajacej uslugobiorcom ciaglosc uslug oraz
gwarantujacych bezpieczenstwo i higiene swiadczenia uslug poprzez:

a) prowadzenie zaladunku, transportu i wyladunku odpadów komunalnych
'w sposób nie powodujacy zanieczyszczenia srodowiska poprzez samoistne,
niekontrolowane przez przedsiebiorce, wysypywanie sie, wylewanie, badz
rozwiewanie odebranych odpadów, a takze roznoszenie przykrych woni (odorów),

b) wyposazenie pojazdów w sprzet umozliwiajacy uprzatniecie terenu w razie potrzeby,

c) zapewnienie odpowiedniego standardu bezpieczenstwa i higieny pracy osób
zatrudnionych przy swiadczeniu uslug,"

d) oznakowanie posiadanych srodków transportowych w sposób umozliwiajacy ich
identyfikacje (nazwa przedsiebiorcy, adres i numer telefonu);

3) posiadac pozostaly sprzet umozliwiajacy realizacje zbiórki odpadów komunalnych
wedlug zasad Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Tarnów
Opolski, w tym:

a) pojemniki na odpady komunalne,

b) pojemniki w ujednoliconych kolorach przeznaczone do selektywnego gromadzenia
odpadów,

c) worki w ujednoliconych kolorach przeznaczone do selektywnego gromadzenia
odpadów,

d) zapewnic uslugobiorcy mozliwosc zakupu lub dzierzawy odpowiednich pojemników
do gromadzenia odpadów na terenie nieruchomosci;

4) zapewnic mozliwosc wykonania zabie'gówsanitarnych i porzadkowych zwiazanych ze
r swiadczonymi uslugami poprzez:

a) wyposazeniebazytransportowejw instalacjewodociagowei kanalizacyjne,

b) wyposazenie bazy transportowej w pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracowników,

c) utrzymanie w nalezytym stanie higieniczno-sanitarnym urzadzen i instalacji
(samochodów, boksów, pojemników),

d) uprzatniecie miejsca swiadczenia uslugi w przypadku jego zanieczyszczenia.

§ 4.

Przedsiebiorca ubiegajacy sie o zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie
oprózniania zbiorników bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych powinien
spelniac nastepujace wymagania:

1) posiadac przynajmniej jeden specjalistyczny pojazd asenizacyjny do transportu
nieczystosci cieklych, spelniajacy wymogi zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagan dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.D. Nr
193, poz. 1617) a takze:

a) trwale oznakowany adresem i nazwa firmy oraz numerem telefonu,



b) zabezpieczony przed niekontrolowanym wydostawaniem sie na zewnatrz pojazdu
transportowanych nieczystosci cieklych,

c) wyposazony w sprzet umozliwiajacyuprzatniecie terenu w razie potrzeby;

2) posiadac baze transportowa dla posiadanego sprzetu technicznego, spelniajaca wymogi
technologiczne, budowlane, przeciwpozarowe, bezpieczenstwa pracy, ochrony srodowiska
oraz sanitarno-higieniczne i wyposazona w:

a) miejsca postojowe z punktem naprawy, mycia i dezynfekcji pojazdów,

b) system ewidencji swiadczonych uslug oraz zabezpieczona przed dostepem osób
trzecich;

3) zapewnic mozliwosc wykonywania zabiegów sanitarnych i porzadkowych zwiazanych
ze swiadczonymi uslugami poprzez:

a) wyposazeniebazytransportowejw instalacjewodociagowei kanalizacyjne,

b) wyposazenie bazy transportowej w pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracowników,

c) utrzymanie w nalezytym stanie higieniczno-sanitarnym urzadzen i instalacji,

d) uprzatniecie miejsca swiadczenia uslugi w przypadku jego zanieczyszczenia.

§ 5.

Przedsiebiorcy zobowiazani sa dostarczyc szczególowa kalkulacje kosztów funkcjonowania
systemu, która po weryfikacji, bedzie mogla zostac uwzgledniona przez rade gminy przy
podejmowaniu uchwaly w sprawie okreslenia górnych stawek oplat.

§ 6.

1. Odpady komunalne zebrane od mieszkanców Gminy Tarnów Opolski, zgodnie z
Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami powinny byc przekazane do najblizej
polozonych instalacji, w których moga byc poddane procesom odzysku lub
unieszkodliwiania z uwzglednieniem najlepszej dostepnej techniki lub technologii.

2. Nieczystosci ciekle odebrane od mieszkanców Gminy Tarnów Opolski powinny byc
przekazane do najblizej polozonej stacji zlewnej na warunkach okreslonych
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002 roku w sprawie
warunków wprowadzania nieczystosci cieklych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz.
1576).

§ 7.

W terminie6 miesiecyod dniawejsciaw zyciezarzadzeniaWójtaGminyTarnówOpolski,
przedsiebiorcama obowiazekdostosowacsie do wymaganzarzadzenia.

§ 8.

Zarzadzenie wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od daty ogloszenia w Dzienniku
Urzedowym Województwa Opolskiego oraz podaniu do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie jego tresci na stronach internetowych Urzedu w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogloszen.


