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UCHWAŁA Nr 173/XXVI/13
RADY MIEJSKIEJ W SZYDŁOWCU
z dnia 21 marca 2013 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami) i 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 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
14 marca 2012 r w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca
ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników i transportu nieczystości ciekłych
(Dz.U. z 2012 r., poz. 299), Rada Miejska w Szydłowcu uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od
właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Szydłowiec.
§ 2.1. Przedsiębiorca powinien spełnić następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego
posiadanych pojazdów asenizacyjnych:
1) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne spełniające wymagania techniczne oraz sanitarno-porządkowe
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
2) pojazdy asenizacyjne powinny być zarejestrowane posiadać aktualne badania techniczne oraz oznakowane
w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikacje podmiotu świadczącego usługi poprzez podanie
nazwy, adresu, i telefonu kontaktowego przedsiębiorcy;
2. Wymagania w zakresie bazy transportowej:
1) posiadać tytuł prawny do władania nieruchomością lub posiadać umowę najmu nieruchomości, umowę
dzierżawy, na której będą garażowane pojazdy asenizacyjne;
2) teren, na którym jest usytuowana baza transportowa powinien być ogrodzony, posiadać szczelnie utwardzoną nawierzchnię z odprowadzeniem wód deszczowych i roztopowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, o wielkości dostosowanej do posiadanych ilości pojazdów asenizacyjnych, przy użyciu których będzie
prowadzona działalność gospodarcza;
3) baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne zapewniające utrzymanie pojazdów asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, tj: miejsce postojowe z punktem napraw dla pojazdów asenizacyjnych, miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych;
4) w przypadku, gdy baza transportowa nie spełnia wymagań określonych w pkt 2 i pkt 3 przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować możliwość wykonania naprawy i zabiegów w zakresie mycia i dezynfekcji
pojazdów asenizacyjnych poprzez okazanie stosownego dokumentu lub umowy.
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3. Zabiegi sanitarne i porządkowe związane ze świadczonymi usługami:
1) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia terenu, z którego są odbierane
nieczystości ciekłe i tras wywozu;
2) mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z wymaganiami § 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
3) po zakończonej pracy pojazdy asenizacyjne winny być parkowane wyłącznie na terenie bazy transportowej;
4) przedsiębiorca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości świadczonych usług;
5) świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych przez przedsiębiorcę od właścicieli nieruchomości może
być prowadzony wyłącznie na podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości i na warunkach
w niej określonych.
4. Miejsce odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
1) przedsiębiorca ma obowiązek przekazania nieczystości ciekłych do oczyszczalni ścieków w Szydłowcu po
uprzednim zawarciu umowy ze Spółką Wodociągi i Kanalizacja w Szydłowcu, ul. Wschodnia 11, 26 – 500
Szydłowiec;
2) w sytuacji wystąpienia awarii oczyszczalni w Szydłowcu dopuszcza się przekazanie nieczystości ciekłych
do innej stacji zlewnej położonej w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu.
§ 3. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o uzyskanie zezwolenia, zgodnie z wymogami określonymi
w ustawie z dnia 13 września 2012 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
§ 4. Traci moc uchwała Nr 224/XLIV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2009 r.
w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia, na prowadzenia działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szydłowca.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Krystyna Bednarczyk

