
Zarządzenie Nr 39
Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 15 października 2008 roku

w  sprawie  określenia  wymagań  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający 
się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  w  zakresie:  odbierania  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych 
i  transportu  nieczystości  ciekłych,  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami 
i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wierzbinek

Na podstawie art. 7 ust. 3 i 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 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. z 2006 r. Nr 5, poz. 33/ zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam  wymagania  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się  o  uzyskanie 
zezwolenia  na  świadczenie  usług  w  zakresie:  odbierania  odpadów  komunalnych 
od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu 
nieczystości  ciekłych,  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami  i  prowadzenia  schronisk 
dla  bezdomnych  zwierząt,  a  także  grzebowisk  i  spalarni  zwłok  zwierzęcych  i  ich  części 
na terenie Gminy Wierzbinek, w brzmieniu poniższym.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Wymagania  w  zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli 
nieruchomości,  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych  i  transportu  nieczystości 
ciekłych,  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami  i  prowadzenia  schronisk 
dla  bezdomnych  zwierząt,  a  także  grzebowisk  i  spalarni  zwłok  zwierzęcych 
i ich części dotyczą przedsiębiorców ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie 
działalności w wymienionym zakresie.

2. Stosowane w niniejszych wymaganiach pojęcia:
a) nieczystości  ciekłe  –  rozumie  się  przez  to  ścieki  gromadzone  przejściowo 

w zbiornikach bezodpływowych,
b) odpady komunalne – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu 

przepisów  o odpadach,
c) stacje zlewne – rozumie się przez to instalacje i urządzenia zlokalizowane przy 

kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące do 
przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z 
miejsc gromadzenia,

d) właściciele  nieruchomości  –  rozumie  się  przez  to  także  współwłaścicieli, 
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające 
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające 
nieruchomością,

e) zbiorniki  bezodpływowe  –  rozumie  się  przez  to  instalacje  i  urządzenia 
przeznaczone  do  gromadzenia  nieczystości  ciekłych  w  miejscu  ich 
powstawania,



f) pojazd  asenizacyjny  –  specjalistyczny  środek  transportu  spełniający 
wymagania dodatkowego wyposażenia, określone w rozporządzeniach: Rady 
Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 
podlegających dozorowi technicznemu /Dz. U. z 2002 r. Nr 120, poz. 1021 
ze  zm./  i  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  listopada  2002  r. 
w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz. U. z 2002 r. Nr 193, 
poz. 1617/

3. Przedsiębiorcy  ubiegający  się  o  prowadzenie  działalności  w  zakresie  objętym 
niniejszym  zarządzeniem  są  zobowiązani  do  przestrzegania  postanowień  Uchwały 
Nr 236/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 roku w sprawie 
ustalenia  szczegółowych  zasad  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 
Wierzbinek 

§ 3

I. Wymagania stawiane przez Wójta Gminy Wierzbinek przedsiębiorcom ubiegającym się o 
uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości.

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

a) posiadania  samochodu  specjalistycznego  (z  aktualnie  ważnym  przeglądem 
technicznym) służącego do przewozu odpadów komunalnych, gwarantującego 
bezpieczeństwo, estetykę i higienę podczas świadczenia usług,

b) oznakowania  pojazdu  w  sposób  trwały  i  czytelny  (nazwa  firmy,  imię 
i nazwisko właściciela, adres, nr telefonu, umieszczenie nazwy lub logo firmy 
na pojemnikach),

c) udokumentowania  gotowości  odbioru  odpadów  komunalnych  przez 
przedsiębiorcę  prowadzącego  działalność  w  zakresie  odzysku 
lub unieszkodliwiania odpadów,

d) prowadzenia  odpowiedniej  dokumentacji  wykonywanej  działalności 
w  zakresie  określonym  ustawą  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach 
/Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm./ oraz ustawą z dnia 13 września 1996 
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, 
poz. 2008 ze zm./

e) posiadać  środki  techniczne  umożliwiające  zorganizowanie  selektywnego, 
zindywidualizowanego  odbioru  odpadów  zebranych  selektywnie,  zarówno 
w  zabudowie  jednorodzinnej  jak  wielorodzinnej,  zgodnie  z  zapisami 
Gminnego Planu Gospodarki Odpadami,

f) przedstawienia harmonogramu (terminu wywozu, ilość i miejsc pochodzenia 
odpadów) świadczonych usług,

g) posiadania zaplecza techniczno – biurowego,
h) posiadania  środków technicznych umożliwiających przekazywanie organowi 

gminy, drogą elektroniczną, danych wymaganych przepisami,
i) zaświadczenia o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  odpis 

Krajowego Rejestru Sądowego,

2. Przedsiębiorca,  o  którym  mowa  w  §  2,  obowiązany  jest  –  uwzględniając  zapisy 
wojewódzkiego  planu  gospodarki  odpadami  oraz  gminnego  planu  gospodarki 
odpadami, do unieszkodliwiania odpadów komunalnych poprzez: 

a) przekazywanie  do  zakładów  unieszkodliwiania  zebranych  selektywnie  opakowań 
z  papieru  i  tektury  oraz  papieru  i  tektury  nieopakowaniowych,  opakowań 



wielomateriałowych,  opakowań  z  tworzyw  sztucznych,  tekstyliów,  opakowań 
ze szkła, opakowań z blachy stalowej i z aluminium oraz metali, 

b) przekazywanie  do  zakładów  unieszkodliwiania  zebranych  selektywnie  odpadów 
wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

c) przekazywanie do zakładów unieszkodliwiania zebranej selektywnie frakcji odpadów 
niebezpiecznych zawartych w odpadach komunalnych, 

d) przekazywanie  do  zakładów  unieszkodliwiania  zebranych  selektywnie  odpadów 
budowlanych z remontów, 

e) składowanie na Gminnym Składowisku Odpadów w Zielonce odpadów komunalnych 
nie podlegających segregacji, a więc: tworzyw sztucznych nieopakowaniowych, szkła 
nieopakowaniowego, odpadów mineralnych,  drobnej frakcji popiołowej oraz innych 
strumieni odpadów komunalnych zmieszanych, 

3. Wymagania określone w ust. 1 i 2 powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi 
dokumentami.

§ 4

I. Wymagania  stawiane  przez  Wójta  Gminy  Wierzbinek  przedsiębiorcom  ubiegającym 
się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  w  zakresie  opróżniania  zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

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

a) posiadać zaplecze techniczno - biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażem 
i miejscem postojowym,

b) dysponować sprzętem samochodowy (pojazd asenizacyjny), posiadającym możliwość 
opróżniania  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),  gwarantującego  bezpieczeństwo,  estetykę  i  higienę  podczas 
świadczenia usług

c) zachowania czystości i higieny podczas świadczenia usług oraz szczególnej dbałości 
o szczelność zbiornika asenizacyjnego,

d) udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,
e) prowadzenia  odpowiedniej  dokumentacji  wykonywanej  działalności 

w  zakresie  określonym  ustawą  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  o  odpadach 
/Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628 ze zm./ oraz ustawą z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 
ze zm./

f) wskazania  miejsca  wykonywania  mycia  pojazdu  asenizacyjnego  spełniającego 
wymogi określone w odrębnych przepisach

§ 5

I. Wymagania  stawiane  przez  Wójta  Gminy  Wierzbinek  przedsiębiorcom  ubiegającym 
się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  działalności  w  zakresie  ochrony  przed 
bezdomnymi zwierzętami.

1. Przedsiębiorca winien dysponować:
a) posiadać  tytuł  prawny  do  dysponowania  środkami  do  przewozu 

wyłapywanych zwierząt,
b) posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt ,



c) prowadzić  wyłapywanie  bezdomnych  zwierząt  zgodnie  z  Uchwała 
Rady Gminy Wierzbinek o wyłapywaniu bezdomnych zwierząt,

2. Przedsiębiorca  zobowiązany  jest  do  umieszczania  zwierząt  na  czas  kwarantanny 
w miejscu na ten cel przeznaczony.

§ 6

I. Wymagania stawiane przez Wójta Gminy Wierzbinek przedsiębiorcom ubiegającym się o 
uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami.

1. Przedsiębiorca winien dysponować:
a) tytułem prawnym do władania terenem i obiektami przeznaczonymi 

na  taki  cel  zgodny  z  miejscowym  planem  zagospodarowania 
przestrzennego  gminy  Wierzbinek  oraz  uzyskanymi  zezwoleniami 
wynikającymi z przepisów odrębnych,

b) tytułem  prawnym  do  dysponowania  środkami  transportu 
odpowiednimi do przewozu zwierząt,

c) kadrą posiadającą  kwalifikacje  do opieki  weterynaryjnej  niezbędne 
w prowadzeniu takiej działalności

2. Przedsiębiorca  jest  zobowiązany  do  przedłożenia  gwarancji  finansowych 
zapewniających  możliwość  prowadzenia  schroniska,  w  szczególności 
gwarancję środków na wyżywienie i opiekę weterynaryjną.

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Urzędu Gminy Wierzbinek.

§ 8

Traci moc Zarządzenie nr 27 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 26 lipca 2006 roku w sprawie 
określenia  wymagań  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający 
się  o  uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  w  zakresie:  odbierania  odpadów 
komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości,  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych 
i  transportu  nieczystości  ciekłych,  ochrony  przed  bezdomnymi  zwierzętami 
i  prowadzenia  schronisk  dla  bezdomnych  zwierząt,  a  także  grzebowisk  i  spalarni  zwłok 
zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Wierzbinek

§ 9

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  w  terminie  14  dni  od  dnia  opublikowania  w  Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

Wójt Gminy Wierzbinek

/Paweł Szczepankiewicz/
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