Zarządzenie Nr 127/2006
Burmistrza Karczewa
z dnia 8 listopada 2006 roku
w sprawie: określenia warunków, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 236,
poz. 2008) w związku z § 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r.
w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać
przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia (D. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33),
zarządzam, co następuje:
§1
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości oraz zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych jest zobowiązany:
1. W zakresie wyposażenia technicznego:
a) zapewnić wyposażenie nieruchomości, z których będą odbierane odpady komunalne
w odpowiednią ilość pojemników na odpady o pojemności od 110 l do 10 000 l lub
worków o pojemności 110 l i 120 l, z uwzględnieniem zapewnienia możliwości
selektywnej zbiórki odpadów; pojemniki mogą być sprzedawane lub wydzierżawiane
właścicielom nieruchomości,
b) zapewnić odbiór odpadów zbieranych selektywnie a także odpadów podlegających
biodegradacji, odpadów opakowaniowych, zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów budowlanych z remontów; przy zachowaniu określonych
w Programie Gospodarki Odpadami poziomów odzysku i recyklingu odbieranych
odpadów,
c) dysponować specjalistycznymi środkami transportu, przystosowanymi do bezpyłowego
odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zawierającymi co najmniej instalację
umożliwiającą odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do ich
zbierania,
d) posiadać sprzęt samochodowy (pojazdy asenizacyjne), posiadający możliwość opróżniania
zbiornika bezodpływowego bez względu na trudności z dojazdem, zgodnie z technicznymi
oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami dla pojazdów asenizacyjnych, określonymi
odrębnymi przepisami,
e) dysponować sprawnymi środkami transportowymi w ilości umożliwiającej terminowe
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie
zbiorników bezodpływowych,
f) posiadać bazę transportową wraz z garażami oraz zaplecze biurowe; teren bazy musi
posiadać nawierzchnię szczelną w miejscu przeznaczonym do postoju i dokonywania
napraw pojazdów.
2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi
usługami:
a) do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zapewnić obsługę

wykwalifikowanych pracowników, nie dopuszczać do zanieczyszczenia miejsc wokół
miejsc gromadzenia odpadów na nieruchomości oraz sąsiedztwa zbiorników
bezodpływowych, a także dróg na trasie przejazdu pojazdów,
b) dysponować stanowiskiem do mycia pojazdów lub możliwością korzystania z myjni
przystosowanej do mycia pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów komunalnych
lub nieczystości płynnych,
c) mycia i dezynfekcji pojazdów dokonywać z częstotliwością uniemożliwiającą
powstawanie odorów, uciążliwych dla otoczenia i pracowników.
d) przekazywać nieczystości ciekłe wyłącznie do stacji zlewnych przy oczyszczalniach
ścieków.
3. W zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych:
1) niesegregowane odpady komunalne przekazywać na składowisko odpadów komunalnych:
a) Składowisko Odpadów Komunalnych SATER w Otwocku,
b) pozostałe składowiska na terenie regionu gospodarki odpadami m.st.Warszawy,
c) pozostałe składowiska odpadów komunalnych na terenie Województwa Mazowieckiego,
2) wysegregowane odpady komunalne przekazywać podmiotom posiadającym zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
§2
1. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie warunków, o których mowa w § 1 są
w szczególności:
a) dowody rejestracyjne pojazdów przeznaczonych do transportu odpadów komunalnych
i nieczystości płynnych z terenu miasta Karczewa i terenów wiejskich gminy Karczew,
b) umowy dzierżawy lub leasingu, jeżeli przedsiębiorca nie jest właścicielem pojazdu,
c) wykaz posiadanego wyposażenia(pojemników i kontenerów) wraz z informacją jaka jego
ilość jest i może być przeznaczona do obsługi Gminy Karczew,
d) dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością, na której znajduje się
baza transportowa przedsiębiorcy,
e) opis systemu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, umożliwiający
osiągnięcie określonych w Programie Gospodarki Odpadami poziomów odzysku
i recyklingu odbieranych odpadów,
f) opis techniczny bazy transportowej z informacją nt. położenia, powierzchni, ilości
korzystających z bazy pojazdów, rodzaju nawierzchni i systemu odwodnień,
zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych, opis stanowiska do mycia pojazdów,
g) pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie ścieków deszczowych i ścieków
pochodzących z mycia pojazdów lub opinia właściwego organu, że pozwolenie takie nie
jest wymagane,
h) umowa zawarta z przedsiębiorcą prowadzącym myjnię lub stację dezynfekcji pojazdów
przeznaczonych do transportu odpadów komunalnych lub nieczystości płynnych, jeżeli
baza nie jest wyposażona w stanowisko do mycia pojazdów i ich dezynfekcji,
i) wykaz podmiotów, którym przedsiębiorca zamierza przekazywać niesegregowane oraz
zbierane selektywnie odpady komunalne,
j) umowy z podmiotami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku oraz
unieszkodliwiania niesegregowanych odpadów komunalnych, posiadającymi wymagane
prawem zezwolenia, ważne w okresie, na jaki o udzielenie zezwolenia ubiega się
przedsiębiorca,
k) umowy lub przyrzeczenia zawarcia umowy w przypadku uzyskania zezwolenia, o którym
mowa w § 1, na odbiór w celu odzysku (w tym recyklingu) odpadów zbieranych w sposób
selektywny, a w szczególności umowy z kompostownią oraz podmiotem prowadzącym
odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

l) umowy z podmiotami prowadzącymi oczyszczalnie ścieków, posiadające stacje zlewne
ścieków dowożonych, ważne w okresie, na jaki o udzielenie zezwolenia ubiega się
przedsiębiorca.
2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w § 1, dokumenty
wymienione w § 2 pkt. 1 składa w formie kserokopii potwierdzonych za zgodność
z oryginałem, zaś na żądanie organu właściwego do wydania zezwolenia jest zobowiązany
przedłożyć do wglądu oryginały tych dokumentów.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na stronie
internetowej www.karczew.pl, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy
og³oszeñ Urzêdu Miejskiego w Karczewie.

