
 
 
Zarządzenie nr 26/06 
Burmistrza Miasta i Gminy Drezdenko 
z dnia 14 kwietnia 2006 roku 

 
 
w sprawie : określenia wymagań, jakie musi 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, 
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,    a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części.  
 
 
Na podstawie art.7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (tekst jednolity z 2005r , Dz. U. Nr 236 poz.2008)  oraz §2, §3 i §4 
rozporządzenia ministra środowiska z dnia 30 grudnia 2005r 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 
 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług                       
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest 
zobowiązany : 

a) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, dokonać opłaty skarbowej od 
wniosku i załączników według obowiązującej stawki, 

b) posiadać zaplecze techniczno – biurowe, 
c) posiadać specjalistyczne środki transportu, przystosowane do bezpyłowego 

odbierania oraz transportu odpadów komunalnych 
d) posiadać środki techniczne  umożliwiające zorganizowanie selektywnego, 

zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie,  
e) posiadać środki techniczne umożliwiające ewidencjonowanie na 

indywidualnych kontach ilości odpadów zebranych selektywnie, 
f) posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze 

techniczno-biurowe ,  
g) posiadać umowę kupna sprzedaży, najmu lub fakturę potwierdzającą 

posiadanie specjalistycznych środków transportu wraz z ich opisem 
technicznym,  

h) zapewnić ciągłość świadczonych usług w przypadku awarii. 
i) dysponować odpowiednią ilością worków i pojemników o różnych 

pojemnościach, (kosze uliczne o pojemności do 50l, pojemniki na odpady o 
pojemności 120l, 240l, 1100l, pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki 
opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali , papieru, tektury, 
wielomateriałowych o pojemności do 1100l, kontenery przeznaczone na 
odpady budowlane) gwarantujących zachowanie  ustalonej w regulaminie 



utrzymania czystości  i porządku na terenie miasta i gminy Drezdenko 
częstotliwości usuwania odpadów z nieruchomości, 

j) zapewnić usługi mycia i dezynfekcji pojemników, środków transportu , 
k) oznakować  w sposób trwały i widoczny  nazwą firmy pojazdy specjalistyczne 

oraz pojemniki do zbierania odpadów komunalnych   
l) zapewnić gotowość zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych z 

właścicielem każdej nieruchomości położonej na obszarze wykonywanej 
działalności 

m) zapewnić gotowość takiej organizacji świadczonych usług , aby po 
każdorazowym opróżnianiu pojemników uprzątnięte zostały rozsypane 
odpady. 

n) Przekazywać do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Gorzowie 
Wlkp zebranej selektywnie frakcji odpadów niebezpiecznych zawartych w 
odpadach komunalnych, 

 
2. Miejscem składowania odpadów komunalnych na terenie gminy Drezdenko jest 

składowisko odpadów w Kleśnie. 
3. Przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na świadczenie usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości na terenie gminy Drezdenko : 
a) wyposaża właścicieli nieruchomości w odpowiedni pojemnik do zbierania odpadów 

komunalnych zapewnia możliwość ich zakupu lub dzierżawy, 
b) zapewnia odbiór wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, w tym powstających w gospodarstwie domowym 
odpadów wielogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, elektronicznego, 
odpadów z remontu. 

4) Przedsiębiorca  musi potwierdzać pisemnie wykonanie usługi, wystawiając 
zleceniodawcy fakturę lub rachunek zgodnie z przepisami prawa podatkowego. 
Dokument ten w swej treści lub w załączniku, na podstawie którego jest wystawiony 
winien zawierać dane pozwalające ustalić datę lub okres świadczenia usługi, rodzaj             
i ilość odebranych  odpadów komunalnych. 

 
§2 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w 
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, jest zobowiązany : 
a) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia, dokonać opłaty skarbowej od 

wniosku i załączników według obowiązującej stawki, 
b) posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z 

garażami i miejscami postojowymi 
c) dysponować rezerwowym pojazdem asenizacyjnym w celu zapewnienia 

ciągłości usług w przypadku awarii. 
d) zapewnić gotowość zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych z właścicielem  każdej nieruchomości położonej na terenie 
Gminy Drezdenko. 

2. Pojazdy asenizacyjne powinny spełniać wymagania techniczne określone w 
przepisach  regulujących warunki techniczne. Pojazdy asenizacyjne po dokonaniu 
opróżnienia zbiornika – część spustowa powinna być odkażona, a po zakończeniu 
pracy pojazdy te powinny być umyte. 

 



3. Przedsiębiorca zobowiązany jest oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą 
firmy tabor samochodowy i specjalistyczny. 

4. Przedsiębiorca zobowiązany jest przedłożyć umowę lub pisemne zapewnienie 
stwierdzające gotowość odbioru przez okres, o który przedsiębiorca występuje we 
wniosku  o wydanie zezwolenia nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

 
§3 
 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w 
zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, jest zobowiązany : 

a) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia dokonać opłaty skarbowej od wniosku 
i załączników według obowiązującej stawki, 

b) posiadać specjalistyczne środki przeznaczone do chwytania oraz 
transportowania bezdomnych zwierząt, w tym : posiadać atestowane 
urządzenia i środki, przy pomocy których zwierzęta będą wyłapywane, nie 
mogąc stwarzać zagrożenia dla ich życia, zdrowia, 

c) posiadać samochód przystosowany do transportu zwierząt, 
d) zapewnić odpowiednią ochronę osobistą dla osób wyłapujących zwierzęta 
e) zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną, posiadać umowę  o 

stałej współpracy z weterynarzem, 
f) przedstawić umowę o świadczenie usług, jeżeli takowe były świadczone przez 

przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia 
w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk, 

g) posiadać tytuł prawny do miejsca (terenu) przetrzymywania wyłapanych 
zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska 

 
 
§4 
 
1  Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług  w 

zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i 
spalarni zwłok zwierzęcych i ich części jest zobowiązany : 

 
a) złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia,  dokonać opłaty skarbowej od 

wniosku załączników według obowiązującej stawki, 
b) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt 
c) posiadać tytuł prawny do terenu, na którym prowadzona  ma być działalność, 
d) posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany 

przepisami prawa, 
e) prowadzić działalność w miejscu ogrodzonym 
f) posiadać zadaszony obiekt, z wydzielonymi boksami, w których bezdomne 

zwierzeta będą przebywać 
g) posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części, 
h) posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części 

przed zagrzebaniem,  
i) posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok 

zwierzęcych i ich części. 
 



§5 
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gminnej 
 
§6 
 
Traci moc zarządzenie nr 38/03 Burmistrza Miasta i Gminy w Drezdenku z dnia 16.05.2003r. 
 
§7 
 
Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości, podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń 
oraz na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Drezdenko. 
 
§8 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


