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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)
z dnia 30 grudnia 2005 r.
w sprawie szczegó∏owego sposobu okreÊlania wymagaƒ, jakie powinien spe∏niaç przedsi´biorca
ubiegajàcy si´ o uzyskanie zezwolenia
Na podstawie art. 7 ust. 7 ustawy z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gmi-

nach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) zarzàdza si´,
co nast´puje:

———————

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owy sposób
okreÊlania przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta wymagaƒ, jakie powinien spe∏niaç przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieru-

1)

Minister Ârodowiska kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — Êrodowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika
2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Ârodowiska (Dz. U. Nr 220, poz. 1899).
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chomoÊci oraz o uzyskanie zezwolenia na opró˝nianie
zbiorników bezodp∏ywowych i transport nieczystoÊci
ciek∏ych.
§ 2. 1. Wymagania, o których mowa w § 1, obejmujàce:
1) opis wyposa˝enia technicznego, uwzgl´dniajàcy
wymagania dotyczàce pojazdów, pojemników lub
worków oraz bazy transportowej,
2) zabiegi sanitarne i porzàdkowe zwiàzane ze Êwiadczonymi us∏ugami,
3) miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
okreÊla si´ w sposób precyzyjny, zrozumia∏y, niedyskryminujàcy, nieograniczajàcy konkurencji oraz nieutrudniajàcy dost´pu do rynku przedsi´biorców
Êwiadczàcych us∏ugi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci.
2. OkreÊlenie wymagaƒ, o których mowa w ust. 1,
nast´puje w sposób zgodny z wojewódzkim i gminnym planem gospodarki odpadami oraz obowiàzujàcymi przepisami, w tym regulaminem utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie gminy.
§ 3. 1. Wymagania, o których mowa w § 1, obejmujàce:
1) opis wyposa˝enia technicznego zawierajàcy wymagania odnoÊnie do bazy transportowej,
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2) zabiegi sanitarne i porzàdkowe zwiàzane ze Êwiadczonymi us∏ugami
okreÊla si´ w sposób precyzyjny, zrozumia∏y, niedyskryminujàcy, nieograniczajàcy konkurencji oraz nieutrudniajàcy dost´pu do rynku przedsi´biorców
Êwiadczàcych us∏ugi w zakresie opró˝niania zbiorników bezodp∏ywowych i transportu nieczystoÊci ciek∏ych.
2. OkreÊlenie wymagaƒ, o których mowa w ust. 1,
nast´puje w sposób zgodny z obowiàzujàcymi przepisami, w tym z regulaminem utrzymania czystoÊci i porzàdku na terenie gminy.
§ 4. 1. Wymagania dla przedsi´biorców ubiegajàcych si´ o zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci oraz o zezwolenia na opró˝nianie zbiorników bezodp∏ywowych
i transport nieczystoÊci ciek∏ych wójt, burmistrz lub
prezydent miasta podaje do publicznej wiadomoÊci
w formie elektronicznej na stronach internetowych
urz´du gminy lub miasta oraz w formie pisemnej na
ogólnodost´pnych tablicach informacyjnych.
2. Wymagania, o których mowa w ust. 1, mogà
byç og∏oszone w lokalnej prasie.
§ 5. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
Minister Ârodowiska: w z. A. Mizgajski

