
 
 

ZARZĄDZANIE NR 126/GKM/07 
BURMISTRZA MIASTA CHEŁM ŻY 

z dnia 29 października 2007r. 
 
 
w sprawie szczegółowych wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych na terenie miasta Chełmży . 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 
984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 
1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007r. Nr 48, 
poz. 327 i Nr 138, poz. 974) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008 i Nr 180, poz.1495 oraz 
z 2006r. Nr 144, poz. 1042) i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. 
w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać 
przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006r., Nr 5 poz. 33) 
zarządzam co następuje; 
 
      § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z wyłączeniem przypadków określonych w § 2, 
jest zobowiązany do spełnienia następujących szczegółowych wymagań: 
   1) w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, uwzględniającego 

  wymagania dotyczące pojazdów: 
 a) posiadanie pojazdów spełniających wymagania techniczne określone w przepisach 

regulujących warunki techniczne pojazdów, zapewniających właściwe świadczenie 
usług (pojazdy bezpylne, zamknięte z zagęszczeniem odpadów wewnątrz skrzyni 
ładunkowej, posiadające wyciszone nadwozia, z zabudową bramową lub hakową 
do kontenerów), 

b) przedstawienie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi, 
którymi będzie wykonywany transport odbieranych od właścicieli nieruchomości 
odpadów komunalnych, 

c) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej, gwarantującej 
ciągłość świadczenia usług, 

d) oznakowanie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług nazwą firmy 
w sposób trwały i widoczny; 

   2) w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, uwzględniającego 
wymagania dotyczące pojemników lub worków: 
a) posiadanie znormalizowanych pojemników i kontenerów do zbierania odpadów 

komunalnych, 
b) posiadanie pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych tj.: opakowań 

ze szkła kolorowego o pojemności nie mniejszej niż 1,0m3 (koloru zielonego 
oznakowanych napisem „ SZKŁO KOLOROWE”), opakowań ze szkła białego 
o pojemności nie mniejszej niż 1,0m3 (koloru białego oznakowanych napisem 
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„SZKŁO BEZBARWNE”), opakowań z tworzyw sztucznych o pojemności nie 
mniejszej niż 1,0m3 (koloru żółtego oznakowanych napisem „TWORZYWA 
SZTUCZNE”), odpadów opakowaniowych o pojemności nie mniejszej niż 1,0m3 
(koloru niebieskiego, oznakowanych napisem „PAPIER”). Ponadto pojemniki 
powinny być oznakowane w sposób trwały oraz powinny być opatrzone logiem lub 
nazwa firmy, 

c) w zabudowie jednorodzinnej należy zapewnić worki wyprodukowane z folii 
do gromadzenia odpadów tj.: koloru żółtego do gromadzenia tworzyw sztucznych 
i koloru zielonego do gromadzenia szkła oraz worków do zbiórki odpadów 
ulegających biodegradacji; 

   3) w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, uwzględniającego 
wymagania dotyczące bazy transportowej: 
a) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością 

na której położona jest baza transportowa, spełniająca wymagania przepisów 
budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska, dopuszczona do użytkowania na 
podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,  

b) posiadanie dostępu do bieżącej wody, zapewniającej możliwość mycia 
specjalistycznych samochodów używanych do świadczenia usług wraz 
z podłączeniem do kanalizacji, 

c) zapewnienie miejsc gromadzenia zebranych selektywnie surowców wtórnych zgodnie 
z wymogami sanitarnymi; 

    4) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi 
usługami: 
a) wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w odpowiednie narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów, 
rozsypanych w trakcie prac załadunkowych, 

b) natychmiastowe usuwanie odpadów i zanieczyszczeń powstających w trakcie 
załadunku odpadów komunalnych na środek transportu, 

c) obowiązkowe, po zakończeniu każdego dnia roboczego, poddanie myciu pojazdów 
służących do odbioru odpadów komunalnych, 

d) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych 
z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odpowiednich 
standardów bezpieczeństwa i higieny pracy; 

    5) w zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 
udokumentowanie zawarcia umowy lub posiadania pisemnego zapewnienia 
potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie składowania 
i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne – odpadów komunalnych. 

 
      § 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości wyłącznie w zakresie obsługi terenów 
komunalnych ogólnodostępnych takich jak drogi (ulice, chodniki, place, itp.), parkingi, tereny 
zielone, itp., jest zobowiązany do spełnienia następujących szczegółowych wymagań: 
   1) w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, uwzględniającego 

  wymagania dotyczące pojazdów: 
 a) posiadanie pojazdów spełniających wymagania techniczne określone w przepisach 

regulujących warunki techniczne pojazdów, zapewniających właściwe świadczenie 
usług, 

b) przedstawienie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami samochodowymi, 
którymi będzie wykonywany transport odpadów komunalnych, 
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c) zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów i ich obsługi technicznej, gwarantującej 
ciągłość świadczenia usług, 

d) oznakowanie pojazdów wykorzystywanych do świadczenia usług nazwa firmy 
w sposób trwały i widoczny; 

   2) w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, uwzględniającego 
wymagania dotyczące pojemników lub worków: 
a) posiadanie znormalizowanych pojemników i kontenerów do zbierania odpadów 

komunalnych, gwarantujących odpowiedni poziom świadczenia usług, 
   3) w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, uwzględniającego 

wymagania dotyczące bazy transportowej: 
a) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością 

na której położona jest baza transportowa, spełniająca wymagania przepisów 
budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz dopuszczona do użytkowania 
na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu,  

b) posiadanie dostępu do bieżącej wody, zapewniającej możliwość mycia samochodów 
używanych do świadczenia usług wraz z podłączeniem do kanalizacji. 

    4) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi 
usługami: 
a) wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych w odpowiednie 

narzędzia do ręcznego uprzątania odpadów, rozsypanych w trakcie prac 
załadunkowych, 

b) natychmiastowe usuwanie odpadów i zanieczyszczeń powstających w trakcie 
załadunku odpadów komunalnych na środek transportu, 

c) obowiązkowe, po zakończeniu każdego dnia roboczego, poddanie myciu pojazdów 
służących do odbioru odpadów komunalnych, 

d) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych 
z odbieraniem odpadów komunalnych odpowiednich standardów bezpieczeństwa 
i higieny pracy; 

    5) w zakresie miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych - 
udokumentowanie zawarcia umowy lub posiadania pisemnego zapewnienia 
potwierdzającego gotowość odbioru odpadów komunalnych przez przedsiębiorcę 
posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie składowania 
i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne – odpadów komunalnych. 

 
        § 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany do spełnienia 
następujących szczegółowych wymagań: 
    1) w zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, 

uwzględniającego wymagania dotyczące bazy transportowej: 
a) udokumentowanie posiadania tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością, 

na której położona jest baza transportowa, spełniająca wymagania przepisów 
budowlanych, sanitarnych i ochrony środowiska oraz dopuszczona do użytkowania 
na podstawie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, 

b) posiadanie dostępu do bieżącej wody, zapewniającej możliwość mycia samochodów 
używanych do świadczenia usług wraz z podłączeniem do kanalizacji lub zbiornika 
bezodpływowego; 

    2) w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi 
usługami: 
a) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń powstających w trakcie napełniania 

zbiornika pojazdu asenizacyjnego, 
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b) obowiązkowe, po zakończeniu każdego dnia roboczego, poddanie pojazdów 
służących do transportu nieczystości ciekłych zabiegom dezynfekcyjno – 
sanitarnym, określonym w Zarządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie wymagań 
dla pojazdów asenizacyjnych, 

c) zapewnienie pracownikom zatrudnionym przy wykonywaniu prac związanych 
z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych, 
odpowiednich standardów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 
        § 4. Przedsiębiorstwo przy świadczeniu usług o których mowa powyżej powinien 
przestrzegać przepisów wynikających z Uchwały Nr XXXII/262/06 Rady Miejskiej Chełmży 
z dnia 12 września 2006r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Miasta Chełmży. 
 
        § 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 
 
        § 6. Z  dniem  wejścia  w  życie niniejszego  Zarządzenia  traci  moc  Zarządzenie 
Nr 7/GKM/07 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 12 stycznia 2007r. w sprawie 
szczegółowych wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie miasta 
Chełmży . 
 
        § 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 

 B U R M I S T R Z 
 
mgr Jerzy Czerwiński 


