ZARZĄDZENIE NR 46/06
PREZYDENTA MIASTA KUTNO
z dnia 13 kwietnia 2006r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kutno
Na podstawie 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/ oraz §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia /Dz.U. z 2006 r. Nr
5,poz.33/
zarządzam, co następuje:
§ 1. Określam wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzeniu działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kutno, stanowiące załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuję Kierownika Biura Informatyków do podania niniejszego Zarządzenia do
publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej – www.kutno.bip.tc.pl .
§3. Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego do podania
niniejszego Zarządzenia do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go na tablicy
ogłoszeń przy pokoju 201 w Urzędzie Miasta oraz przed Urzędem Miasta.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do
Zarządzenia Nr 46/06
Prezydenta Miasta Kutno

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać
następujące wymagania:
1) posiadać bazę transportową dla posiadanego sprzętu technicznego, spełniającą wymogi
technologiczne, budowlane, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska
oraz sanitarno-higieniczne i wyposażoną w:
a) miejsca postojowe z punktem naprawy, mycia i dezynfekcji pojazdów oraz
pojemników,
b) utwardzony plac składowy do magazynowania pojemników na odpady zmieszane i
pojemników do selektywnej zbiórki odpadów,
c) utwardzony plac składowy, na którym można prowadzić segregację odpadów
pozyskanych z selektywnej zbiórki /tworzywa sztuczne szkło, papier i tektura,
opakowania wielomateriałowe, odpady zielone/, lub mieć zawarte umowy z
zarządzającymi obiektami, instalacjami-urządzeniami, posiadającymi takie możliwości,
d) stanowisko odbioru odpadów wielkogabarytowych/meble, sprzęt AGD, RTV itp./, lub
mieć zawarte umowy z zarządzającymi obiektami, instalacjami-urządzeniami,
posiadającymi takie możliwości,
e) wydzielone boksy magazynowe na poszczególne wysegregowane rodzaje odpadów
wymienione w pkt c), lub mieć zawarte umowy z zarządzającymi obiektami,
instalacjami-urządzeniami posiadającymi takie możliwości,
f) wydzielone miejsce na magazynowanie odpadów niebezpiecznych występujących w
strumieniu odpadów komunalnych /akumulatory, baterie, przeterminowane leki,
opakowania po farbach i lakierach, opakowania po środkach chemicznych, lampy
oświetleniowe zawierające rtęć itp./ lub mieć zawarte umowy z zarządzającymi
obiektami , instalacjami –urządzeniami posiadającymi takie możliwości,
g) system ewidencji świadczonych usług,
h) której teren został zabezpieczony przed dostępem osób trzecich;
2) dysponować taborem pojazdów specjalistycznych, służących do przewozu odpadów
komunalnych, w ilości i różnorodności zapewniającej usługobiorcom ciągłość usług oraz
gwarantujących bezpieczeństwo, estetykę i higienę świadczenia usług poprzez:
a) zabezpieczenie przed wydostawaniem się odpadów na zewnątrz pojazdu,
b) wyposażenie pojazdów w sprzęt umożliwiający uprzątniecie terenu w razie potrzeby,
c) oznakowanie posiadanych środków transportowych w sposób umożliwiający ich
identyfikację /nazwa przedsiębiorcy, adres i numer telefonu/;
3) posiadać pozostały sprzęt umożliwiający realizację zbiórki odpadów komunalnych według
zasad Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kutno, w tym:
a) pojemniki na odpady komunalne,
b) pojemniki w ujednoliconych kolorach przeznaczone do selektywnego gromadzenia
odpadów w ilości umożliwiającej ich dzierżawę przez usługobiorcę,
c) worki w ujednoliconych kolorach przeznaczone do selektywnego gromadzenia
odpadów;

4) zapewnić możliwość wykonania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze
świadczonymi usługami poprzez:
a) wyposażenie bazy transportowej w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
b) wyposażenie bazy transportowej w pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracowników,
c) utrzymanie w należytym stanie higieniczno-sanitarnym urządzeń i instalacji
(samochodów, boksów, pojemników),
d) uprzątnięcie miejsca świadczenia usługi w przypadku jego zanieczyszczenia.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien
spełniać następujące wymagania:
1) posiadać przynajmniej jeden specjalistyczny pojazd asenizacyjny do transportu nieczystości
ciekłych, spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
listopada 2002r.w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz.U. Nr 193,
poz.1617/ a także:
a) oznakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację /nazwa przedsiębiorcy, adres i
numer telefonu/,
b) wyposażony w sprzęt umożliwiający uprzątniecie terenu w razie potrzeby;
2) posiadać bazę transportową dla posiadanego sprzętu technicznego, spełniającą wymogi
technologiczne, budowlane, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa pracy, ochrony środowiska
oraz sanitarno-higieniczne i wyposażoną w:
a) miejsca postojowe z punktem naprawy, mycia i dezynfekcji pojazdów,
b) system ewidencji świadczonych usług,
oraz zabezpieczoną przed dostępem osób trzecich.
3) zapewnić możliwość wykonywania zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze
świadczonymi usługami poprzez:
a) wyposażenie bazy transportowej w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
b) wyposażenie bazy transportowej w pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracowników,
c) utrzymanie w należytym stanie higieniczno-sanitarnym urządzeń i instalacji,
d) uprzątnięcie miejsca świadczenia usługi w przypadku jego zanieczyszczenia;
4) posiadać instalacje - urządzenia zapewniające możliwość odbioru nieczystości ciekłych
/punkt zlewny/ lub mieć zawarte umowy z zarządzającymi takimi instalacjami.
§ 3. 1. Odpady komunalne zebrane od mieszkańców Miasta Kutno, zgodnie z Wojewódzkim
Planem Gospodarki Odpadami i Gminnym Planem Gospodarki Odpadami powinny być
przekazane do najbliżej położonych instalacji, w których mogą być poddane procesom odzysku
lub unieszkodliwiania z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii .
2. Nieczystości ciekłe odebrane od mieszkańców Kutna powinny być przekazane do najbliżej
położonej stacji zlewnej na warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do
stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576).

