UCHWAŁA NR XXII/111/2016
RADY GMINY W ŚWIERCZOWIE
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 7 ust. 3a w związku z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250) oraz § 1
rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia
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
Gminy Świerczów uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w
zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy
Świerczów:
1) wymagania dotyczące pojazdów:
a) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami samochodowymi
wykorzystywanymi do prowadzenia działalności związanej z odbieraniem nieczystości od właścicieli
nieruchomości,
b) wykorzystywane pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie
rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.),
c) pojazdy powinny spełniać wszystkie wymagania określone odrębnymi przepisami prawa, w szczególności
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów
asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617),
d) pojazdy muszą być oznakowane w sposób trwały i czytelny, umożliwiający łatwą identyfikację
przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie w miejscu widocznym nazwy, adresu oraz numeru telefonu
przedsiębiorcy,
2) wymagania dotyczące bazy transportowej:
a) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością przeznaczoną do
wykorzystywania jako baza transportowa dla pojazdów przewidzianych do świadczenia usług objętych
zezwoleniem,
b) baza transportowa powinna stanowić teren ogrodzony, utwardzony z wydzielonymi miejscami postojowymi
dla wozów służących do odbioru nieczystości. Powinna spełniać wymagania wynikające
z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, BHP i przepisów przeciwpożarowych, a usytuowanie
miejsc postoju i mycia pojazdów nie powinno stanowić uciążliwości dla osób trzecich;
c) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji
pojazdów asenizacyjnych oraz wykonywanie napraw, konserwacji i remontów pojazdów, chyba że czynności te
będą wykonywane przez podmioty zewnętrzne poza terenem bazy;
3) wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:
a) przedsiębiorca ma obowiązek prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych w
sposób niepowodujący zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców;
b) pojazdy służące do odbierania nieczystości ciekłych winny być czyste i regularnie odkażane,
c) usługi należy wykonywać w sposób niepowodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy wywozu
nieczystości, a powstające ewentualne zanieczyszczenia przedsiębiorca ma obowiązek natychmiast usuwać,
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d) przedsiębiorca obowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu,
zapylenia, a także niepowodujący uszkodzeń infrastruktury technicznej,
e) przedsiębiorca ma obowiązek odbierania nieczystości ciekłych od właściciela nieruchomości
z częstotliwością dostosowaną do ilości wytwarzanych nieczystości,
f) odpady powstałe podczas wykonywania we własnym zakresie prac związanych z myciem, dezynfekcją,
naprawą, konserwacją i remontami pojazdów asenizacyjnych należy zagospodarować, zgodnie z przepisami
ustawy o odpadach;
g) po zakończeniu działalności objętej zezwoleniem należy:
- przywrócić teren, na którym prowadzona była działalność do stanu pierwotnego,
- umyć oraz zdezynfekować wszystkie pojazdy, urządzenia wyposażenia oraz pomieszczenia służące do
prowadzenia działalności.
§ 2. Odbiór nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Świerczów powinien odbywać
się wyłącznie na podstawie zawartej z nimi umowy i na warunkach w niej określonych. Przedsiębiorca
zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonania usług (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty
odbioru, ilości i rodzaju odebranych nieczystości ciekłych oraz cen. Przedsiębiorca zobowiązany jest do
prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług.
§ 3. Odebrane od mieszkańców nieczystości ciekłe przedsiębiorca zobowiązany jest przekazywać wyłącznie do
stacji zlewnych, spełniających wymagania przewidziane odrębnymi przepisami. Przekazywanie ścieków
powinno odbywać się na podstawie umowy zawartej z właścicielem stacji zlewnej, będącej pisemnym
potwierdzeniem gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez tę stację.
§ 4. Przedsiębiorca musi zapewnić ciągłość świadczonych przez siebie usług w przypadku awarii sprzętu,
wypadku, itp.
§ 5. Pracownicy obsługujący specjalistyczny sprzęt powinni zostać przeszkoleni w jego obsłudze, powinni
przejść szkolenie w zakresie BHP oraz przepisów przeciwpożarowych. Pracodawca zobowiązany jest do
wyposażenia pracowników w odzież ochronną z widocznym oznaczeniem firmy.
§ 6. Warunki określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia innych
wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości
ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 188, poz. 1576) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.
1617).
§ 7. Przed rozpoczęciem działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przedsiębiorca
zobowiązany jest do złożenia w Urzędzie Gminy w Świerczowie wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie
wskazanej działalności wraz z dokumentami wymaganymi przepisami ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a ponadto udokumentować spełnienie wymagań, poprzez
załączenie do wniosku wskazanych w nim załączników. Dokumenty załączone do wniosku muszą być
przedłożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do
reprezentowania przedsiębiorcy ubiegającego się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas

Id: 278BF031-5881-46BB-895D-8FDC0E5C7DDF. Podpisany

Strona 3

