UCHWAŁA NR VIII/80/2015
RADY GMINY USTRONIE MORSKIE
z dnia 24 czerwca 2015 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustronie
Morskie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 7 ust. 3a. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) w zw. z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 marca
2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
(Dz.U. z 2012r., poz. 299), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:
1. Złożenia wniosku.
2. Udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, o której mowa w §2
ust. 1 niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do punktów zlewnych, biorąc pod
uwagę zasady bliskości tych stacji zlewnych w stosunku do Gminy Ustronie Morskie.
§ 3. 1. Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami
samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne określone
w przepisach regulujących warunki techniczne tych pojazdów oraz innych przepisach szczegółowych w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych i warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1 powinny być:
1) trwale i w sposób widoczny oznakowane adresem i nazwą firmy,
2) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych;
3) opróżniane wyłącznie na stacjach zlewnych.
3. Przedsiębiorca powinien:
1) Udokumentować, poprzez okazanie tytułu prawnego, dysponowanie pojazdami samochodowymi, służącymi do
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) Udokumentować potwierdzenie posiadania myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów, lub posiadanie umowy
z podmiotem świadczącym takie usługi,
3) Udokumentować potwierdzenia posiadania własnego zakładu świadczącego usługi w zakresie prowadzenia
obsługi (diagnostyki, eksploatacji i napraw) pojazdów, lub posiadanie umowy z wyspecjalizowanymi w tym
zakresie zakładami,
4) W zakresie bazy transportowej:
- posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej spełniającej wymagania odpowiednie
dla świadczonych usług, wraz z miejscami postojowymi;
- wykazać się posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze technicznobiurowe.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
§ 5. Postanawia uchylić w całości uchwałę nr VII/67/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 maja
2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ustronie Morskie.
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§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady
Bernadeta Borkowska
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UZASADNIENIE

art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 7 ust. 3a. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) w zw. z Rozporządzeniem
Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia
wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012r., poz.
299), Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala co następuje:
§1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do:
1.Złożenia wniosku.
2.Udokumentowania gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, o której mowa w
§2 ust. 1 niniejszej uchwały.
§2. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do punktów zlewnych,
biorąc pod uwagę zasady bliskości tych stacji zlewnych w stosunku do Gminy Ustronie Morskie.
§3. 1.Przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania specjalistycznymi pojazdami
samochodowymi, którymi mają być wykonywane usługi, spełniającymi wymagania techniczne
określone w przepisach regulujących warunki techniczne tych pojazdów oraz innych przepisach
szczegółowych w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych i warunków wprowadzania
nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.
2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1 powinny być:
1) trwale i w sposób widoczny oznakowane adresem i nazwą firmy,
2) zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz nieczystości ciekłych;
3) opróżniane wyłącznie na stacjach zlewnych.
3. Przedsiębiorca powinien:
1) Udokumentować, poprzez okazanie tytułu prawnego, dysponowanie pojazdami samochodowymi,
służącymi do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
2) Udokumentować potwierdzenie posiadania myjni do mycia i dezynfekcji pojazdów, lub posiadanie
umowy z podmiotem świadczącym takie usługi,
3) Udokumentować potwierdzenia posiadania własnego zakładu świadczącego usługi w zakresie
prowadzenia obsługi (diagnostyki, eksploatacji i napraw) pojazdów, lub posiadanie umowy z
wyspecjalizowanymi w tym zakresie zakładami,
4)W zakresie bazy transportowej:
- posiadać zaplecze techniczno-biurowe w postaci bazy transportowej spełniającej wymagania
odpowiednie dla świadczonych usług, wraz z miejscami postojowymi;
- wykazać się posiadaniem tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze
techniczno-biurowe.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.
§5. Postanawia uchylić w całości uchwałę nr VII/67/2015 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28
maja 2015r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie
Gminy Ustronie Morskie.
§6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego.
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