UCHWAŁA NR XXV/228/12
RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH
z dnia 30 października 2012 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 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. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca
2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
(Dz. U. z 2012 r., poz. 299), Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:
§ 1.
Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i na
transport nieczystości ciekłych, zobowiązany jest spełniać następujące wymagania:
1. Posiadać pojazdy asenizacyjne zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, mające aktualne badania techniczne
oraz spełniające wymagania dla pojazdów asenizacyjnych, określone w obowiązujących przepisach.
2. Posiadać bazę transportową spełniającą wymagania określone w przepisach budowlanych, sanitarnych
i ochrony środowiska.
3. Zapewnić właściwe warunki sanitarne i porządkowe, poprzez:
1) wyposażenie bazy transportowej w punkty bieżącej kontroli i napraw pojazdów oraz miejsca do mycia
i dezynfekcji pojazdów, o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza
terenem bazy transportowej. Mycie, dezynfekcja pojazdów może odbywać się na terenie bazy pod warunkiem,
że powstające ścieki będą odprowadzane do odpowiednich urządzeń lub gromadzone w sposób umożliwiający
ich usunięcie zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
2) prowadzić dokumentację potwierdzającą mycie, dezynfekcję i naprawy pojazdów, w przypadku braku
możliwości przeprowadzenia tych czynności na terenie bazy transportowej,
3) pojazdy
i urządzenia
poddawać
myciu
zapewnienie im właściwego stanu sanitarnego,

i dezynfekcji

z częstotliwością

gwarantującą

4) zapewnić odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu usług,
5) uporządkowanie i dezynfekcja miejsc zanieczyszczonych nieczystościami ciekłymi podczas opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
6) opróżnianie na koniec każdego dnia roboczego zbiorników pojazdów asenizacyjnych z nieczystości ciekłych,
7) parkowanie pojazdów asenizacyjnych na koniec dnia roboczego na terenie bazy transportowej.
4. Przekazywać nieczystości ciekłe wyłącznie do stacji zlewnych spełniających wymagania obowiązujących
przepisów.
§ 2.
Przedsiębiorca obowiązany jest udokumentować spełnienie wymagań opisanych w § 1 za pomocą
dokumentów, którymi są w szczególności:
1) umowa kupna-sprzedaży, najmu, leasingu, faktura lub inny dokument potwierdzający posiadanie pojazdów,
2) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się baza
transportowa,
3) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
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§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Stanisław Nycz
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego określiła wymagania
jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Przedmiotowe wymagania zostały opracowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14
marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299).
Wymagania odnoszą się do:
1) opisu wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz
wyposażenia technicznego bazy transportowej,
2) zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami,
3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych.
Spełnienie wymogów w zakresie wyposażenia technicznego pojazdów asenizacyjnych, a także w zakresie
wyposażenia technicznego bazy transportowej ma na celu zachowanie należytego porządku
i bezpieczeństwa podczas świadczenia usług, w tym ochronę zdrowia i życia ludzi.
Obowiązek bieżącej kontroli i napraw pojazdów oraz przeprowadzanie czynności mycia i dezynfekcji
pojazdów ma zapewnić ich właściwy stan techniczny i sanitarny.
Wskazanie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych zapewni spełnienie wymogów prawnych i norm
ochrony środowiska.
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