UCHWAŁA NR XXIII/167/2012
RADY GMINY DĘBNICA KASZUBSKA
z dnia 21 listopada 2012 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Dębnica Kaszubska
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) 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), art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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. zm1) )
uchwala się,
co następuje:
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Dębnica Kaszubska oraz
transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest do:
1)

posiadania pojazdu lub pojazdów asenizacyjnych:

a)
spełniających wymagania techniczne zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych,
b)
zarejestrowanych i dopuszczonych do ruchu oraz posiadających aktualne badania techniczne
i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym,
c)
oznakowanych w sposób trwały i widoczny, umożliwiający identyfikację podmiotu świadczącego usługi
(nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kontaktowy),
d)
zapewniających odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy
świadczeniu usług,
e)
wyposażonych w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów ciekłych, w przypadku ich
zanieczyszczenia, podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych;
2)

dysponowania bazą transportową:

a)

zlokalizowaną na terenie utwardzonym, ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych,

b)

zapewniającą codzienne parkowanie i garażowanie pojazdów po zakończonej pracy,

c)
zapewniającą możliwość dezynfekowania i utrzymywania pojazdów w należytym stanie sanitarnym
i higienicznym, zaś w przypadku braku miejsca, do mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego
przeznaczonych;
3)
posiadać umowę lub zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru (przez okres,o który przedsiębiorca
występuje we wniosku o wydanie zezwolenia) nieczystości ciekłych przez stację zlewną.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębnica Kaszubska.

1) Zmiany

tekstu jednolitego zostały ogłoszone w 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 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr
102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.
128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr
223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz.
675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz.
567
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§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Dębnica Kaszubska Nr XXXIV/227/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r.
w sprwie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy Dębnica Kaszubska
Agnieszka Łomża
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