
ZARZĄDZENIE Nr Or. 0151-36/06

WÓJTA GMINY MURÓW
z dnia  02.08.2006r.

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy 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 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) 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), zarządza się co następuje:

§ 1

Ustala się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

  

§ 2

Przedsiębiorca  ubiegający  się  o uzyskanie  zezwolenia  w zakresie  odbierania  odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien posiadać:

1) zaplecze techniczno-biurowe, finansowe i kadrowe, 
2) specjalistyczny  sprzęt  i  urządzenia  umożliwiające  dalszą  realizację  systemu 

gospodarowania  odpadami  zgodne z  Gminnym Planem Gospodarki  Odpadami  oraz 

Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Murów.   
3) specjalistyczne środki transportu, w ilości umożliwiającej odbieranie oraz transport 

odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do ich zbierania z terenu całej 

gminy Murów

4) środki  techniczne  umożliwiające  zorganizowanie  selektywnego, 

zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie, 
5) środki  transportu  przystosowane  do  odbioru  odpadów  zebranych  selektywnie 

opisanych szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami



6) sprzęt  informatyczny  umożliwiający  ewidencję  selektywnie  zebranych  odpadów, 

która pozwoli na obliczenie średniego poziomu selekcji, 

7) środki  techniczne  umożliwiające  przekazywanie  organowi  gminy,  drogą 

elektroniczną, danych wymaganych przepisami.

§ 3

Przedsiębiorca,  o którym  mowa  w   §  2,  obowiązany  jest  –  uwzględniając  zapisy 

wojewódzkiego planu gospodarki  odpadami  oraz  gminnego planu gospodarki  odpadami  - 

do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez:
1) składowanie  odpadów  komunalnych  nie  podlegających  selekcji  na  miejskim 

składowisku  odpadów  w   Opolu  oraz  na  składowisku  w  Kępie,  Kamieńsku 

i Fałkowicach                     

2) przekazywanie  wyselekcjonowanych strumieni  odpadów upoważnionym podmiotom 

prowadzącym działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania.

§ 4

Przedsiębiorca  ubiegający  się  o uzyskanie  zezwolenia  w zakresie  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien posiadać:

1) zaplecze  techniczno-biurowe  w postaci  bazy  transportowej,  wraz  z garażami, 

miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej, 

 2) sprzęt  samochodowy  umożliwiający  opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych, 

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).

§ 5

Ustala się  wyłączny punkt  zlewny dla  nieczystości  ciekłych pochodzących ze zbiorników 

bezodpływowych:– oczyszczalnia ścieków w Murowie



§ 6

1.  Wymagania  określone  w  §  2  i  §  4  powinny  zostać  udowodnione  odpowiednimi 

dokumentami.

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności: 

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe, 

2)   wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz ewidencji 

działalności gospodarczej

3) umowa  kupna-sprzedaży,  najmu  lub  faktura  potwierdzająca  posiadanie  środków, 

o których mowa w § 2 wraz z ich opisem technicznym.

§ 7

Określa się następujące zabiegi sanitarne:

- mycie i dezynfekcja pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów komunalnych oraz 

nieczystości ciekłych po zakończeniu pracy.  

§ 8

Traci moc Zarządzenie Nr Or.0151-13/06 Wójta Gminy Murów z dnia15 marca 2006r.

§9

Zarządzenie podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

§ 10

Zarządzenie  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  rozplakatowanie  na 

tablicach  ogłoszeń  sołectw  gminy  i  umieszczeniu  w  formie  elektronicznej  na  stronie 

internetowej urzędu.

§ 11

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego

Wójt Gminy Murów

/-/ Andrzej Puławski


