UCHWAŁA NR XXIII.279.2012
RADY GMINY USTKA
z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Ustka.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr
23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r.
Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz.
1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 146 poz.
1055, Nr 181 poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218,
Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U.
z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230 z 2011 roku Nr
117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887, z 2012
roku, poz. 567), oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391),
Rada Gminy Ustka uchwala, co następuje:
§1.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany:
1) posiadać co najmniej dwa specjalistyczne środki transportu - pojazdy asenizacyjne
z możliwością opróżnienia zbiorników bezodpływowych spełniające wymagania
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.11.2002 roku w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), zgodnie
z technicznymi oraz sanitarno – porządkowymi wymaganiami określonymi w odrębnych
przepisach,
2) posiadać prawo do dysponowania bazą, na terenie której będą garażowane środki
transportu,
3) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami, o których mowa w pkt 1, mającymi
ważne badania techniczne określone w odrębnych przepisac,
4) oznakować samochody do transportu nieczystości ciekłych w sposób umożliwiający
identyfikację przedsiębiorcy (nazwa firmy, adres siedziby), jak również zapewnić ich
estetyczny i spójny kolorystycznie wygląd,
5) wyposażyć samochody asenizacyjne w przepływomierz umożliwiający określenie ilości
odebranych ścieków,
6) dysponować miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów opisanych w pkt 3, spełniającym
wymagania ochrony środowiska lub umową z podmiotem uprawnionym do wykonywania
takiej usługi,
7) dysponować pisemnym zapewnieniem o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez
stacje zlewne położone w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu,
8) utrzymywać czystość, porządek i właściwy stan sanitarny miejsc ładowania i tras
transportu nieczystości,
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9) świadczyć usługi w sposób, który nie będzie powodował zanieczyszczenia miejsc odbioru
i zrzutu nieczystości i tras przejazdu,
10) prowadzić dokumentację działalności, a w szczególności:
a) wystawiać dowody świadczenia usług z uwzględnieniem
nieczystości ciekłych i daty wykonania usługi,

ilości

wywożonych

b) prowadzić ewidencję umów i zakres wykonywanej usługi (wykaz nieruchomości
obsługiwanych w zakresie wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych),
11) przekazywać organowi wydającemu zezwolenie, w terminie do dnia 15 po upływie
każdego miesiąca, wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu
zawarto umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz wykaz właścicieli
nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub
wygasły.
§2.
Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku
spełnienia innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§3.
Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gm. Ustka wydane na
podstawie uchwały, o której mowa w § 4 zachowują ważność, nie dłużej niż do końca okresu,
na który zostały wydane.
§4.
Uchyla się Uchwałę Nr XXXIV/401/2010 Rady Gminy Ustka z dnia 19 lutego 2010 roku
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych
bezodpływowych transportu nieczystości ciekłych.
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustka.
§6.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
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