
 

Zarz�dzenie Nr 42/2006 
Wójta Gminy Cisek 

z dnia  06 wrze�nia 2006 roku 
 
             w sprawie wymaga� , jakie powinien spełni� przedsi�biorca ubiegaj�cy si�  

o uzyskanie zezwolenia  w zakresie odbierania odpadów  komunalnych od 
wła�cicieli nieruchomo�ci, opró�niania zbiorników  bezodpływowych  i 

transportu  nieczysto�ci ciekłych 
 
   Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrze�nia 1996 r. o utrzymaniu czysto�ci i 
porz�dku w gminach (tekst jednolity Dz.U. Nr 236, poz. 2008, z 2005 r.) oraz § 2, § 3 i § 4 
rozporz�dzenia ministra �rodowiska  z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie  szczegółowego 
sposobu okre�lania wymaga�, jakie powinien spełnia�  przedsi�biorca ubiegaj�cy si�  
o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. Nr 5, poz. 33) zarz�dzam, co nast�puje: 
 

§ 1 
 
 Okre�lam wymagania, jakie powinien spełnia� przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Cisek działalno�� w zakresie obierania  odpadów 
komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci oraz opró�niania zbiorników bezodpływowych  
i transport nieczysto�ci ciekłych 
 

§ 2 
 
1. Przedsi�biorca  ubiegaj�cy si� o uzyskanie  zezwolenia w  zakresie  odbierania odpadów 
komunalnych od wła�cicieli nieruchomo�ci  powinien spełnia� nast�puj�ce wymagania: 

1) posiada� odpowiedni� ilo�ci pojazdów specjalistycznych pozwalaj�cej na prawidłowe  
i niezakłócone realizowanie usług w terminie do 3 dni (z wyj�tkiem dni �wi�tecznych) 
od daty przyj�cia  zlecenia. W wypadku posiadania tylko jednego pojazdu 
przedsi�biorca winien przedło�y� umow� współpracy w sprawie usuwana odpadów  
z innym przedsi�biorc� posiadaj�cym  zezwolenie;  

2) posiada� na terenie gminy Cisek  biuro obsługi klientów  wyposa�one w �rodki 
ł�czno�ci oraz narz�dzia do elektronicznego ewidencjonowania zawartych umów, 
�wiadczonych usług oraz rodzaju i ilo�ci   transportowanych, odzyskiwanych  
i unieszkodliwianych odpadów; 

3) w uzasadnionych wypadkach Wójt Gminy, mo�e odst�pi� od wymaga� posiadania 
biura  obsługi klientów  na terenie Gminy Cisek pod warunkiem, �e lokalizacja tego 
biura nie utrudni obsług� klientów z tereniu Gminy; 

4) posiada� baz� techniczn�  umo�liwiaj�ca gara�owanie pojazdów  oraz ich naprawy, 
mycie i dezynfekcj�. 

 
§ 3 

 
Wskazuje si� Gminne Składowisko Odpadów  w Ci��kowicach  gmina Polska Cerekiew   
i Miejskie Składowisko Odpadów w K�dzierzynie-Ko�lu gmina K�dzierzyn-Ko�le jako 
miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 
 
 



 
 

§ 4 
 
1. Przedsi�biorca ubiegaj�cy si� o uzyskanie  zezwolenia w zakresie opró�niania zbiorników 
bezodpływowych  i transportu  nieczysto�ci ciekłych  powinien spełnia�  nast�puj�ce 
wymagania: 

1) posiada� odpowiedni� ilo�ci pojazdów specjalistycznych (asenizacyjnych) pozwalaj�cej 
na prawidłowe i niezakłócone realizowanie usług w terminie do 3 dni (z wyj�tkiem dni 
�wi�tecznych) od daty przyj�cia  zlecenia; 

2) posiada� na terenie gminy Cisek  biuro obsługi klientów wyposa�onego w �rodki 
ł�czno�ci oraz narz�dzia do elektronicznego ewidencjonowania zawartych umów, 
�wiadczonych usług oraz rodzaju i ilo�ci   transportowanych nieczysto�ci ciekłych.  

2.  Postanowienia § 2 ust.1 pkt 3  stosuje si� odpowiednio. 
 
 

§ 5 
 

Przedsi�biorca o którym mowa w § 2 i § 4  powinien wykonywa� swoje usługi mnie 
powoduj�c zanieczyszczenia miejsc  załadunku i trasy przewozu odpadów 

 
§ 6 

Traci moc zarz�dzenie Nr 5/2003 Wójta Gminy Cisek  z dnia 31 grudnia 2003 r. 
 

     § 7 
 
Zarz�dzenie wchodzi w �ycie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urz�dowym 
Województwa Opolskiego.  
 

 
 
        WÓJT 
/-/ Alojzy Parys 


