
ZARZĄDZENIE Nr OR.0151-82/2006
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZĘDZ

z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  lub 
opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie  Miasta  i 
Gminy Swarzędz.

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z 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 30 grudnia 2005 r.  w 
sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006 r. Nr 5, poz. 33) zarządza się, co następuje:

§1

Zarządzenie ustala wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w 
zakresie  odbierania  odpadów komunalnych  od właścicieli  nieruchomości,  określone  w załączniku  nr  1  oraz 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, określone w załączniku nr 2. 

§2

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez rozwieszenie na tablicach ogłoszeń, 
położonych na terenie Miasta i Gminy Swarzędz, podanie w lokalnej prasie oraz poprzez umieszczenie w formie 
elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Swarzędz (www.swarzedz.pl)

§3

Z dniem podpisania traci moc Zarządzenie Nr 83/2003 Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz z dnia 8 maja 2003 
r.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu d/s Komunalnych i Ochrony Środowiska

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

…………………………………..........
Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OR.0151-82/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
z dnia 20 października 2006 r.

Wymagania  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz.

1) Przedsiębiorca powinien posiadać nieruchomość, stanowiącą:
a) bazę postojową pojazdów
b) zaplecze techniczno - biurowe
c) myjnię
d) miejsce odbioru oraz składowania odpadów wielkogabarytowych
e) stanowisko składowania odpadów niebezpiecznych 



2) Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł  prawny do dysponowania terenem, na którym znajduje się baza 
techniczna.

3) Dla nieruchomości, na której znajduje się baza techniczna powinna być wydana decyzja o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu. 

4)  Przedsiębiorca  powinien  dysponować  pojazdami  do  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości, które posiadają aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym 
oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym – 
Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.), 

5) Pojazdy wymienione w pkt 4, stosowane do odbierania odpadów komunalnych powinny:
      a) być dostosowane do do pojemników do zbiórki odpadów
      b) zapewniać łatwe i bezpieczne opróżnianie pojemników
      c) spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych
      d) być dostosowane do bezpyłowego odbierania i transportu odpadów komunalnych

6) Przedsiębiorca powinien dysponować:

      a) pojemnikami do składowania odpadów komunalnych
      b) pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów
      c) workami foliowymi do selektywnej zbiórki odpadów
d)  środkami  transportu  przystosowanymi  do  odbioru  odpadów  zebranych  selektywnie,  w  tym ulegających 
biodegradacji, opisane szczegółowo w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami (GPGO)
e)  środkami  technicznymi  umożliwiającymi  zorganizowanie  selektywnego,  zindywidualizowanego  odbioru 
odpadów zebranych selektywnie, zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak i wielorodzinnej, zgodnie z zapisami 
GPGO
f)  środkami  technicznymi,  umożliwiającymi  ewidencjonowanie  na  indywidualnych  kontach  ilości  odpadów 
zebranych selektywnie i w oparciu o te dane naliczanie indywidualnych zniżek w opłatach zgodnie z zapisami 
GPGO
g)  środkami  technicznymi  umożliwiającymi  przekazywanie  organowi  gminy,  drogą  elektroniczną  danych 
wymaganych przepisami

7)  Pojemniki  do  składowania  odpadów,  wymienione  w pkt  6,  powinny  być  dostosowane do swobodnego i 
bezpiecznego korzystania przez osoby wyrzucające odpady oraz dla osób odbierających odpady od właścicieli 
nieruchomości

8) Pojazdy, o których mowa w pkt 4 oraz pojemniki, o których mowa w pkt 6 powinny być  oznakowane w 
sposób czytelny i widoczny za pomocą logo lub nazwy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.
 
9) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane dotyczące świadczonych usług w formie elektronicznej.
10)  Przedsiębiorca  powinien  prowadzić  usługi  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości wyłącznie na podstawie zawartej z właścicielem umowy oraz warunkach w niej określonych.

11)  Przedsiębiorca powinien prowadzić  ewidencję  umów zawartych z właścicielami  nieruchomości  w formie 
elektronicznej, które powinny zawierać informacje:
      a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości
      b) adres nieruchomości
      c) częstotliwość odbioru odpadów
      d) rodzaj (kod) odbieranych odpadów

12) Przedsiębiorca jest obowiązany do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać do Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowę, 
oraz z którymi w poprzednim miesiącu umowy zostały zerwane lub wygasły.

13) Przedsiębiorca powinien wystawić właścicielowi nieruchomości dowód wykonania usługi w postaci faktury 
lub rachunku, zawierający datę, ilość odpadów oraz cenę. 

14) Pojazdy, o których mowa w pkt 4 powinny być myte i dezynfekowane nie rzadziej niż raz w tygodniu. 
   
15) Pojemniki,  o których mowa w pkt 6 powinny być myte i  dezynfekowane co najmniej raz w roku oraz 
dodatkowo na zlecenie właściciela nieruchomości. 

16) Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł  prawny do myjni,  o której mowa w pkt 1c lub udokumentować 
możliwość korzystania z innej myjni, eksploatowanej  przez inny podmiot gospodarczy, w zakresie określonym 
w pkt. 14.

17) Przedsiębiorca powinien prowadzić działalność odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości w sposób 
nie powodujący zanieczyszczenia środowiska oraz trasy wywozu odpadów, nadmiernego hałasu oraz zagrożenia 
dla ludzi.

18)  Przedsiębiorca  powinien  odbierać  odpady  od  właścicieli  nieruchomości  z  częstotliwością  odpowiednio 
dostosowaną do masy wytwarzanych przez właściciela odpadów, nie rzadziej niż: 
       a) raz w tygodniu dla budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej



       b) dwa razy w tygodniu dla budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej
       c) raz na miesiąc dla zabudowy jednorodzinnej

19)  Przedsiębiorca  powinien  składować  odpady  komunalne  na  Składowisku  Odpadów  Komunalnych   w 
Rabowicach lub innych miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 
odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr OR.0151-82/2006
Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz 
z dnia 20 października 2006 r.

Wymagania  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie  zezwolenia  na 
opróżnianie  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  od  właścicieli 
nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Swarzędz

1) Przedsiębiorca powinien posiadać nieruchomość, stanowiącą:
a) bazę postojową pojazdów
b) myjnię

2) Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł  prawny do dysponowania terenem, na którym znajduje się baza 
techniczna.

3) Dla nieruchomości, na której znajduje się baza techniczna powinna być wydana decyzja o pozwoleniu na 
użytkowanie obiektu. 
 
4) Przedsiębiorca powinien dysponować pojazdami asenizacyjnymi, które posiadają aktualne badania techniczne 
potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (ustawa z 
dnia 20 czerwca 1977 r. Prawo o ruchu drogowym – Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz 
spełniają wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 193, poz. 1617)

5) Pojazdy, o których mowa w pkt 4, powinny być  oznakowane w sposób czytelny i widoczny za pomocą logo 
lub nazwy oraz adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy.

6) Przedsiębiorca powinien gromadzić dane dotyczące świadczonych usług w formie elektronicznej.

7)  Przedsiębiorca  powinien  prowadzić  usługi  w  zakresie  odbierania  nieczystości  ciekłych  od  właścicieli 
nieruchomości wyłącznie na podstawie zawartej z właścicielem umowy oraz warunkach w niej określonych.

8)  Przedsiębiorca  powinien  prowadzić  ewidencję  umów zawartych  z  właścicielami  nieruchomości  w  formie 
elektronicznej, które powinny zawierać informacje:
      a) imię i nazwisko właściciela nieruchomości
      b) adres nieruchomości
      c) pojemność zbiornika bezodpływowego 
      c) częstotliwość odbioru nieczystości

9) Przedsiębiorca jest obowiązany do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać do Urzędu 
Miasta i Gminy Swarzędz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowę, 
oraz z którymi w poprzednim miesiącu umowy zostały zerwane lub wygasły.

10) Przedsiębiorca powinien wystawić właścicielowi nieruchomości dowód wykonania usługi w postaci faktury 
lub rachunku, zawierający datę, ilość nieczystości oraz cenę.

11) Pojazdy, o których mowa w pkt 4 powinny być myte i dezynfekowane codziennie po zakończeniu pracy.



12) Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do myjni, o której mowa w pkt 1b lub udokumentować 
możliwość korzystania z innej myjni, eksploatowanej  przez inny podmiot gospodarczy, w zakresie określonym 
w pkt. 11.

13)  Przedsiębiorca  powinien  prowadzić  działalność  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transporcie 
nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zanieczyszczenie środowiska, ziemi i wód gruntowych oraz trasy 
wywozu, nadmiernego hałasu oraz zagrożenia dla ludzi.

14) Zbiorniki bezodpływowe właścicieli nieruchomości, powinny być opróżniane z częstotliwością ustaloną przez 
przedsiębiorcę  ze  stacją  zlewną,  a  w przypadku  wcześniejszego  zapełnienia  zbiornika  po  zgłoszeniu  przez 
właściciela i ustaleniu terminu odbioru. 

15) Przedsiębiorca powinien przekazać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej w Swarzędzu przy ul. Poznańskiej 
lub  do  innych  stacji  zlewnych  wskazanych  przez  przedsiębiorcę,  położonej  najbliżej  w  stosunku  do 
obsługiwanego obszaru.



UZASADNIENIE 
DO ZARZĘDZENIA NR OR.0151-82/2006

BURMISTRZA MIASTA I GMINY SWARZEDZ
z dnia 20 października 2006 r.

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  lub 
opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości  ciekłych  na  terenie  Miasta  i 
Gminy Swarzędz.

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. i utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Z 2005 r. 
Nr 236, poz 2008) Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, 
jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  w  zakresie   odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta 
i Gminy Swarzędz.
Szczegółowy zakres wymagań określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia (Dz. U. Z 2005 r. Nr 5, poz. 33) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 
2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 193, poz. 1617)
Na podstawie powyższych aktów prawnych Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz wydał zarządzenie określające:
− bazę techniczną
−  wyposażenie techniczne
− zabiegi sanitarne i porządkowe związane z prowadzoną działalnością


