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UCHWAŁA NR XXXII/216/13
RADY MIASTA SŁUPCY
z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiebiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym /tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.1) / art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach /tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.2) / oraz § 1 Rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w sprawie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych /Dz. U. z 2012r. poz. 299/, Rada Miasta Słupcy uchwala,
co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Słupcy powinien spełniać następujące wymagania:
1) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych /Dz. U. Nr
193, poz.1617/. Pojazdy te winny umożliwiać prowadzenie przedmiotowej działalności zgodnie
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Słupcy,
2) zapewnić właściwy stan techniczny sprzętu specjalistycznego, który zagwarantuje zabezpieczenie przed
zanieczyszczeniem dróg, po których będzie się poruszać,
3) usuwać na bieżąco zanieczyszczenia powstające w czasie opróżniania zbiorników bezodpływowych i przy
transporcie nieczystości ciekłych,
4) zorganizować odbiór i transport nieczystości ciekłych tak, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu
drogowego,
5) zapewnić codzienne mycie pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do opróżniania zbiorników
bezodpływowych,
6) posiadać oznakowane pojazdy, na których umieszczona jest informacja o przedsiębiorcy, zawierająca
nazwę, adres i telefon,
7) dysponować baza techniczną wyposażoną w:
a) miejsca postojowe dla pojazdów,
b) miejsca do mycia pojazdów,
1)
2)

zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645.
zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012r. poz. 951, Dz. U. z 2013r. poz. 21,
poz. 228 i poz. 888.
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8) przekazywać odebrane nieczystości ciekłe do oczyszczalni, z którymi przedsiębiorca ma zawartą umowę.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.
§ 3. Traci moc uchwała Nr L/285/10 Rady Miasta Słupcy z dnia 15.09.2010r. w sprawie wymagań, jakie
powinni spełnić przedsiebiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na odbieranie odpadów od właściceli
nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie
miasta Słupcy /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2010r. Nr 218, poz. 3992/.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
Przewodniczący Rady
(-) Andrzej Szymkowiak

