
Zarządzenie nr 182/2007
Prezydenta Miasta Kalisza  

     z dnia 7 maja 2007 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub 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.  30 ust.  1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie  gminnym (Dz.  U. 
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 
zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości:

1) Dysponowanie bazą techniczną, wyposażoną w szczególności w:
a) miejsca postojowe,  
b) miejsca do mycia pojazdów oraz urządzeń (pojemniki, kontenery), z zastrzeżeniem 

ust. 4,
c) stanowisko do odbioru odpadów wielkogabarytowych (meble, sprzęt RTV, AGD 

itp.),
d) stanowisko (boksy lub kontenery) do odbioru odpadów niebezpiecznych (świetlówki, 

baterie, leki przeterminowane, opakowania po farbach, lakierach itp.),

2) Dysponowanie specjalistycznym sprzętem technicznym - w liczbie i stanie technicznym 
gwarantującym utrzymanie właściwego standardu sanitarnego oraz funkcjonowanie 
systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych na terenie Kalisza 
-   następującego rodzaju:
a) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych 

(zmieszanych),
b) pojemniki i kontenery, worki z tworzyw sztucznych lub materiałów 

biodegradowalnych do gromadzenia odpadów komunalnych dla frakcji mokrej, 
c) pojemniki, kontenery, worki z tworzyw sztucznych lub materiałów 

biodegradowalnych do gromadzenia odpadów komunalnych dla frakcji suchej, 
d) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów w ujednoliconym kolorze dla 

poszczególnych rodzajów odpadów:
niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę,
żółty z przeznaczeniem na metale i tworzywa sztuczne,
zielony z przeznaczeniem na szkło kolorowe,
biały z przeznaczeniem na szkło bezbarwne,

e) worki z tworzyw sztucznych lub materiałów biodegradowalnych oraz kontenery do 
selektywnej zbiórki odpadów dla poszczególnych rodzajów odpadów;  
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3) Dysponowanie środkami transportu, a w szczególności:
a) pojazdami ciężarowymi, których konstrukcja uniemożliwia rozpylanie 

i  rozwiewanie przewożonych odpadów, 
b) pojazdami ciężarowymi z przeznaczeniem:
     -   do przewozu kontenerów,
     -   do wywozu śmieci, 
c) innymi pojazdami ciężarowymi umożliwiającymi odbiór odpadów komunalnych  

z urządzeń  przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa 
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Kalisza, stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr V/46/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 stycznia 
2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Kalisza. 

4) Oznaczenie pojemników, kontenerów i worków, o których mowa w pkt  2, za pomocą 
logo lub nazwą przedsiębiorcy oraz numerem telefonu kontaktowego do przedsiębiorcy 
świadczącego usługę oraz napisami określającymi rodzaj odpadów, na jaki są 
przeznaczone;

5) Oznaczenie pojazdów, o których mowa w pkt 3, za pomocą logo lub nazwą 
przedsiębiorcy;

6) Mycie i dezynfekowanie pojemników i kontenerów, co najmniej raz na kwartał 
w okresie jesienno- zimowym oraz raz na miesiąc w okresie wiosenno-letnim, o których 
mowa w pkt 2;

7) Mycie i dezynfekowanie codziennie pojazdów, o których mowa w pkt 3;

8) Przekazywanie niesegregowanych odpadów komunalnych i pozostałości 
z sortowania odpadów zgodnie z Regulaminem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów 
Komunalnych w Prażuchach Nowych Gm. Ceków Kolonia;

9) Przekazywanie pozostałych odpadów komunalnych, w tym odpadów z selektywnej 
zbiórki, odpadów roślinnych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów 
zgodnie z Regulaminem do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych 
w Prażuchach Nowych Gm. Ceków Kolonia, lub do innych instalacji spełniających 
wymagania określone w odrębnych przepisach.

2. Przez  właściwy standard,  o  którym mowa w ust.  1  pkt  2,  należy rozumieć możliwość 
techniczną i organizacyjną w zakresie utrzymania częstotliwości opróżniania pojemników, 
kontenerów, odbioru worków na odpady, określoną w Regulaminie.  

3. Wymagania i obowiązki, o których mowa w ust. 1 winny zostać potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, a w szczególności tytułami prawnymi, umowami i fakturami, 
przez ich okazanie. 

4. W przypadku, gdy baza techniczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie spełnia wymagań 
określonych w ust. 1 pkt 1 lit. b  przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo 
do korzystania z urządzeń, których dotyczą te wymagania, należących do innych 
przedsiębiorców przez przedłożenie stosowanych umów.
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§ 2. 
1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych:
1) Dysponowanie bazą techniczną, wyposażoną w:

a) miejsca postojowe,
b) miejsca do mycia pojazdów, z zastrzeżeniem ust. 3,

2) Dysponowanie pojazdami ciężarowymi asenizacyjnymi spełniającymi wymagania dla 
pojazdów asenizacyjnych zawarte w obowiązujących przepisach prawa;

3) Mycie i dezynfekowanie codziennie  pojazdów asenizacyjnych, o których mowa w pkt 
2;

4) Oznaczenie pojazdu, o którym mowa w pkt. 2, za pomocą logo lub nazwą 
przedsiębiorcy oraz numerem telefonu kontaktowego  przedsiębiorcy;

5) Przekazywanie nieczystości ciekłych do stacji zlewnej przy Grupowej Oczyszczalni 
Ścieków w Kucharach gm. Gołuchów lub innych stacji zlewnych położonych najbliżej 
w stosunku do obsługiwanego terenu.

2.    Wymagania i obowiązki, o których mowa w ust. 1 winny zostać potwierdzone 
odpowiednimi dokumentami, a w szczególności tytułami prawnymi, umowami, fakturami, 
przez ich okazanie. 

3.    W przypadku, gdy baza techniczna, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nie spełnia wymagań 
określonych w ust. 1 pkt 1 lit. b, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo 
do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych 
przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownej umowy.

§ 3.
1. Określa się  wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
zwierzętami:
1) Dysponowanie bazą techniczną, wyposażoną w :

a)  miejsca postojowe,
b)  pomieszczenia magazynowe;

2)   Dysponowanie pojazdami przystosowanymi do przewozu zwierząt;

3)   Dysponowanie sprzętem do wyłapywania i obezwładniania zwierząt;

4)   Przekazywania bezdomnych zwierząt do schronisk dla bezdomnych zwierząt.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 winny zostać potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami, a w szczególności tytułami prawnymi, umowami, fakturami, przez ich 
okazanie.
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§ 4.
1. Określa się następujące wymagania i obowiązki dla przedsiębiorców ubiegających się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie  prowadzenia schronisk 
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

1) Dysponowanie nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do 
prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, w szczególności takiego  rodzaju, jak:
a) klatki dla psów,
b) klatki dla kotów,
c) pomieszczenia do przeprowadzenia kwarantanny bezdomnych zwierząt,
d) chłodnie przystosowane do przechowywania zwłok zwierzęcych i ich części,
e) urządzenia do spalania zwłok zwierzęcych i ich części, z zastrzeżeniem ust. 3. 

2) Dysponowanie pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt.

2. Wymagania, o których mowa w ust. 1 winny zostać potwierdzone odpowiednimi 
dokumentami, a w szczególności tytułami prawnymi, umowami, fakturami, przez ich 
okazanie.

3. W przypadku, gdy nieruchomość, o której mowa w ust. 1 pkt. 1, nie spełnia wymagań 
określonych w ust. 1 pkt.1 lit. e, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo 
do korzystania  z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych 
przedsiębiorców, przez przedłożenie stosownej umowy.

§ 5.
Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Naczelnikowi  Wydziału  Środowiska,  Rolnictwa 
i Gospodarki  Komunalnej.

§ 6.
Tracą moc:

1) zarządzenie  Nr  529/2003  Prezydenta  Miasta  Kalisza  z  dnia  19  grudnia  2003  r. 
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien 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 
i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części;

2) zarządzenie Nr 106/2007 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie 
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub 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 
i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części.

§ 7.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
2. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na stronach 

internetowych i przez wywieszenie na tablicach Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
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Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 182/2007 Prezydenta  Miasta Kalisza z dnia 7 maja 2007 r. w sprawie 
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub 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.

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. 
Nr 236, poz.  2008 ze zm.) dała delegację prawną Prezydentowi Miasta Kalisza do określenia 
i podania do publicznej wiadomości  wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca w zakresie 
jak powyżej. Szczegółowy zakres wymagań powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, 
jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2005 r. 
Nr  5,  poz.  33).  Niniejsze  zarządzenie  stanowi  realizację  wymagań  wynikających  z  wyżej 
wymienionych aktów prawnych oraz jest zgodne z przepisami prawa miejscowego dotyczącego 
utrzymania  czystości  i  porządku.  Wymagania  określone  w  zarządzeniu   będą   miały  istotny 
wpływ  na  realizację  celów  wynikających  z  powszechnie  obowiązujących  przepisów  prawa 
w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi  na terenie miasta Kalisza,  a także na poprawę 
jakości świadczonych usług. Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie  przedmiotowego zarządzenia 
jest uzasadnione. 
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