
Zarządzenie Nr 12 / 2006 

Wójta Gminy Radomsko 

z dnia 18 maja 2006 r. 

 
w sprawie wymaga ń, jakie powinni spełnia ć przedsi ębiorcy ubiegaj ący si ę         

o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadó w komunalnych od 

właścicieli nieruchomo ści, opró Ŝniania zbiorników bezodpływowych                   

i transportu nieczysto ści ciekłych na terenie Gminy Radomsko 

 
  Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku (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. z 2006 r. 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 opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. 
 

§ 2 
 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróŜniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien przestrzegać wymagań 

określonych w uchwale Rady Gminy Radomsko Nr XXXIII/162/2006 z dnia 31 marca 

2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Radomsko. 
 

§ 3 
 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien w 

szczególności: 



1) posiadać zaplecze techniczno biurowe, 

2) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do 

bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, w tym 

selektywnie zebranych, 

3) posiadać moŜliwość mycia i dezynsekcji oraz dezynfekcji środków 

transportu odpadów komunalnych a takŜe uŜywanych pojemników i 

kontenerów, 

4) posiadać środki techniczne umoŜliwiające zorganizowanie selektywnego, 

zindywidualizowanego odbioru wszystkich odpadów zebranych selektywnie 

(odpadów opakowaniowych, wielkogabarytowych, niebezpiecznych, 

budowlanych i zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego), zarówno 

w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej, a w szczególności 

estetyczne, trwale oznakowane, szczelne, zamykane pojemniki, kontenery 

oraz worki, 

5) posiadać środki techniczne umoŜliwiające przekazywanie organowi Gminy, 

droga elektroniczną, danych wymaganych przepisami, 

6) posiadać podpisane umowy poświadczające gotowość przyjęcia odpadów 

przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub 

unieszkodliwiania odpadów, 

7) posiadać zezwolenie na transport odpadów. 

2. PowyŜsze wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi 

dokumentami, a szczególności : 

1). tytuł prawny do nieruchomości (akt własności, umowa dzierŜawy) na której  

znajduje się zaplecze techniczno – biurowe, 

2). Umowa kupna – sprzedaŜy, najmu lub faktura potwierdzająca posiadanie 

środków o których mowa w ust. 1 pkt 2 wraz z ich opisem technicznym. 
 

§ 4 
 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróŜniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien 

spełniać następujące wymagania : 

   1).  posiadać zaplecze techniczno – biurowe w postaci bazy transportowej, 

miejscami postojowymi i punktami myjni samochodowej, 



2). Posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne do opróŜniania 

zbiornika bezodpływowego, 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 podpisaną umowę poświadczającą gotowość przyjęcia 

nieczystości przez stację zlewną Oczyszczalni Ścieków w Radomsku. 

2. Spełnianie powyŜszych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione 

odpowiednimi dokumentami. 
 

§ 5 
 

1. Wskazuje się : 

1). Składowisko Odpadów „Jadwinówka” w Płoszowie jako miejsce odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

2). Oczyszczalnię Ścieków w radomsku dla odbierania nieczystości ciekłych 

odbieranych ze zbiorników bezodpływowych. 
 

§ 6 
 

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości. 
 

§7 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
        Wójt Gminy Radomsko 

               mgr inŜ. Marian Zaborowski 


