
 
 ZARZĄDZENIE Nr 49/2006 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ 
z dnia 02.10.2006 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. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) oraz § 2, § 3 i § 4 rozporządzenia 
ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. 
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 i transportu nieczystości 
ciekłych. 

 
§ 2 

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

1) Przedsiębiorca powinien dysponować zapleczem techniczno - biurowym na terenie 
gminy Busko-Zdrój, spełniającym wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny 
pracy, przeciwpożarowe i sanitarne.  

       Zaplecze techniczno – biurowe powinno być wyposażone w:  
- miejsce postojowe z punktem napraw,  
- pomieszczenie magazynowe,  
- stanowisko do magazynowania odpadów takich jak: świetlówki, akumulatory, 
   baterie, leki przeterminowane, opakowania po farbach, lakierach, środkach 
   ochrony roślin, opony, odpady wielkogabarytowe oraz opakowania z papieru, szkła 
   kolorowego, szkła bezbarwnego, tworzyw sztucznych i metali, sprzęt elektryczny i 
   elektroniczny.  
Posiadany przez Przedsiębiorcę sprzęt: pojemniki i pojazdy, wykorzystywany do 
świadczenia usług, w tym również sprzęt wynajmowany, używany, dzierżawiony, 
powinien być oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego 
usługę.  Wzór oznaczenia należy dołączyć do wniosku.  
 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, w ilości minimum dwóch sztuk, 
przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, 
o pojemności od 5 do 20 m³, zawierające co najmniej: 
a) instalację umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa 
w Uchwale Rady Miejskiej w Busku-Zdroju Nr XXXVII/377/2006 z dnia 
27.07.2006 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku 
na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój”, 

b) instalację umożliwiającą prasowanie odebranych odpadów komunalnych. 
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3) posiadać środki transportu przystosowane do odbioru odpadów zebranych 
selektywnie,  

       4)    posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego, 
              zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie w tym odpadów 
              wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z 
              remontów, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, 

5) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych 
kontach ilości odpadów zebranych selektywnie, 

6) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą 
elektroniczną, danych wymaganych przepisami, 

7)   posiadać myjnię samochodową i pojemników na   odpady komunalne lub przedstawić 
stosowne umowy obejmujące wykonanie   tych   czynności. 

2. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi 
        dokumentami, którymi są w szczególności:  

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,  
2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, 

o których mowa w ust. 1 pkt 2 pkt 3 wraz z ich opisem technicznym, 
3) opinie, decyzje lub  zezwolenia: Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Straży 

Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
 

§ 3 
Wskazuje się Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Dobrowodzie jako miejsce 
unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych. 

 
§ 4 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące 
wymagania: 

1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz 
z garażami, miejscami postojowymi w liczbie odpowiedniej do ilości posiadanego 
sprzętu, 

2) posiadać sprzęt samochodowy (minimum dwa pojazdy asenizacyjne, posiadające 
możliwość opróżnienia zbiornika bezodpływowego, ze względu na trudności 
z dojazdem, z odległości 5 metrów), zgodnie z technicznymi oraz 
sanitarno-porządkowymi wymaganiami rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 
12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 
z 2002 r. Nr 193, poz.1617), 

3) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na indywidualnych 
kontach ilości odebranych nieczystości ciekłych, 

4) posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą 
elektroniczną, danych wymaganych przepisami. 

Posiadany przez Przedsiębiorcę sprzęt wykorzystywany do świadczenia usług w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, w tym 
również sprzęt wynajmowany, używany, dzierżawiony, powinien być oznakowany w 
sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługę. 
 Wzór oznaczenia należy dołączyć do wniosku.  
 

§ 5. 
Wskazuje się oczyszczalnię ścieków komunalnych w Siesławicach jako miejsce 
unieszkodliwiania nieczystości ciekłych. 
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§ 6 

Dotychczasowe zezwolenia w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych, wydane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, przed wejściem niniejszego zarządzenia w życie, nie upoważniają do prowadzenia 
działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

 
  § 7 

Tracą moc: 
1) Zarządzenie Nr 72/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój  z dnia 02 grudnia 

         2004  r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 
         ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania 
         odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

 2) Zarządzenie Nr 53/2005 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 10          
         października 2005 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić                        
         przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 

     opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 
 

   § 8 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez wywieszenie na 
tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju oraz poprzez umieszczenie w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju. 
 

§ 9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 
 
 
 
 

     ........................ 
     (podpis) 
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