UCHWAŁA NR XXX/189/2012
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawi art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z 2002 r Dz. U.. 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,
z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr
48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U.
z 2009 r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 106 poz. 675; Nr
40 poz. 230; Nr 117 poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113; Nr, 217 poz. 1281; Nr, 149 poz. 887 oraz
z 2012r. poz. 567/ oraz 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 j.t. / Rada Miejska w Kłodawie uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchwała określa wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie Gminy Kłodawa.
§ 2.
Przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winien:
1. Posiadać specjalistyczne środki transportu przystosowane do odbioru i transportu nieczystości ciekłych
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).
2. Posiadać pojazdy spełniające wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późń. Zm. ) oraz dodatkowo:
a) oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informację o przedsiębiorcy – nazwę,
adres i telefon.
b) wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych w przypadku ich
zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.
c) posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z ustawą o ruchu
drogowym;
3. Posiadać pojazdy, których konstrukcja i zabudowa nie powinna powodować zanieczyszczenia środowiska
poprzez samoistny, niekontrolowany wypływ nieczystości ciekłych.
4. Posiadać pojazdy zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych
przy świadczeniu usługi.
5. Posiadać odzież ochronną z widocznym logo firmy w celu wyposażenia pracowników przy świadczeniu
usługi.
6. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na którym będą parkowane pojazdy związane ze świadczeniem
usługi. Teren parkowania powinien być utwardzony, ogrodzony, niedostępny dla osób postronnych
i znajdować się w miejscu niestwarzającym uciążliwości dla otoczenia.
7. Udokumentować gotowość przyjęcia nieczystości ciekłych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Kłodawie. Jako miejsce unieszkodliwiania nieczystości ciekłych wskazuje się miejsce określone przez
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kłodawie.
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§ 3.
Traci moc uchwała nr 340/09 z dnia 27 kwietnia 2009 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinien
spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 4.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Kłodawy.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Wielkopolskiego i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń tutejszego Urzędu i na stronie internetowej.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Jerzy Cichocki
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