
                                                                

Zarządzenie Nr Or. 0151-13/06
                                            Wójta Gminy Murów
                                                 z dnia 15 marca 2006 r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w  gminie Murów

      Na podstawie 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) oraz w związku 
z  rozporządzeniem  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  grudnia  2005r.,  w  sprawie 
szczegółowego  sposobu  określania  wymagań,  jakie  powinien  spełniać 
przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia   na  odbiór  odpadów 
komunalnych (Dz.U.z 2006r. Nr 5 poz.33), zarządza się co następuje:

§ 1
Podaje  się  do  publicznej  wiadomości  wymagania  jakie  powinien  spełnić 
przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  odbieranie   odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  na  terenie  gminy  Murów,  określone 
w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 
ogłoszeń we wszystkich miejscowościach na terenie gminy Murów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania



                                                               Załącznik do Zarządzenia Nr Or.0151-13/06
                                                               Wójta Gminy Murów z dnia 15.03.2006r.

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA 
UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE 
ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

W GMINIE MURÓW

Przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  odbieranie  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien :

1) posiadać  sprzęt  transportowy,  specjalistyczny  i  pozostały,  który  zapewnia 
możliwość dalszej realizacji, co najmniej na obszarze aktualnie obsługiwanym, 
systemu gospodarowania odpadami w kształcie zapisanym w Gminnym planie 
gospodarki  odpadami  oraz w Regulaminie  utrzymania czystości  i  porządku 
w Gminie Murów, zgodnie z harmonogramem,

2) posiadać  potencjał  finansowy,  kadrowy  i  techniczny  umożliwiający 
zorganizowanie i  uruchomienie,  w terminie 6 miesięcy od dnia podania do 
publicznej  wiadomości  niniejszych  wymagań,  lokalnych/mobilnych  punktów 
odbioru selektywnego odpadów,

3) dostarczyć właścicielom nieruchomości w terminie 6 miesięcy od dnia podania 
do  publicznej  wiadomości  niniejszych  wymagań,  określone  Regulaminem 
utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Murów,  urządzenia  do 
selektywnej zbiórki odpadów,

4) posiadać aktualną umowę umożliwiającą przekazanie odpadów do dalszego 
przetworzenia  lub  unieszkodliwienia  przez  instalacje,  urządzenia  i  obiekty 
wymienione w Gminnym planie gospodarki odpadami,

5) posiadać  możliwości  selekcji  odpadów  zmieszanych  w  stopniu 
umożliwiającym  osiąganie  w  kolejnych  latach  wskaźników  odzysku  i 
recyklingu w sytuacji, gdy selekcja przez właścicieli nieruchomości nie będzie 
realizowana w stopniu wystarczającym,

6) sporządzać i przekazywać wójtowi w terminie do 15 dnia po upływie każdego 
miesiąca, wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu 
zawarł umowy oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim 
miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły

7) posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.


