
UCHWALA NR XXII/154/2012
RADY GMINY OSTR6WEK

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie okreslenia wymagari jakie powinien spelniac przedsiebiorca ubiegajqcy sic o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie oprozniania zbiornikdw bezodplywowych

i transportu nieczystosci cieklych na terenie Gminy Ostr6wek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r.
o samorzadzie gminnym (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, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568,
z2004r . Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 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. H l l , N r 2 2 3 , poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241, z 2010 r .Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr21,poz.
113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z2012 r. poz. 567), art.
7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porza^dku w gminach (Dz. U. z 2012
r. poz. 391) i § 1 rozporza^dzenia Ministra Srodowiska w sprawie szczegolowego sposobu okreslania
wymagari, jakie powinien spehiic przedsi?biorca ubiegaja^cy si? o uzyskanie zezwolenia w zakresie
oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych (Dz.U. z2012 r. poz. 299)
Rada Gminy Ostr6wek uchwala, co nastejmje:

§ 1. Przedsiebiorca ubiegaja^cy si? o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
oprozniania zbiornik6w bezodprywowych i transportu nieczystosci ciektych powinien:

l)posiadac prawo dysponowania baza^ transportowa^ odpowiednia, do ilosci sprz?tu oraz ilosci
zatrudnionych pracownikow, posiadajqca. zaplecze techniczno-biurowe wyposazone w pomieszczenia
socjalne i spetniajqpe wymagania wynikaja^ce z przepisow prawa budowlanego, ochrony srodowiska,
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy, przeciwpozarowych, a takze w utwardzony i ogrodzony
plac o powierzchni umozliwiajqcej garazowanie srodkow transportu przewidzianych do swiadczenia
uslug obj?tych zezwoleniem;

2) posiadac tytul prawny do dysponowania pojazdami, spelniajajzymi wymagania okreslonc
w przepisach szczegolnych dotyczq^cych wymagari dla pojazdow asenizacyjnych, maja^cymi wazne
badania techniczne;

3) oznakowac samochody do transportu nieczystosci cieklych w sposob umozliwiaja^cy identyfikacj?
przedsi?biorcy (nazwa firmy, numer telefonu);

4) dysponowac miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdow opisanych w pkt 2, spelniaja^cym wymagania
ochrony srodowiska lub umowa_ z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej uslugi;

5) dysponowac pisemnym zapewnieniem o gotowosci odbioru nieczystosci cieklych przez stacje.
zlewna,.

§ 2. Przedsi^biorcy ubiegaja^cy si? o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprozniania zbiornikow
bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych na terenie Gminy Ostrowek powinni spehiiac
nast?puja.ce wymagania w zakresie zabiegow sanitarnych i porza^dkowych zwiajzanych ze swiadczonymi
uslugami:

1) wykonywac uslugi w sposob zapobiegaja^cy zagrozeniu zycia i zdrowia ludzi oraz srodowiska;

2) po zakoriczeniu dziatelnosci obj?tej zezwoleniem nalezy wykonac nast?puja,ce zabiegi z zakresu
ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej:

a) przywrocic teren, na ktorym prowadzona jest dzialalnosc do stanu pierwotnego,
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b) umyc oraz zdezynfekowac wszystkie pojazdy, urzqdzenia, wyposazenie oraz pomieszczenia
sruza^ce do prowadzenia ww. dziaialnosci.

§ 3. Wymagania okreslone w niniejszej uchwale nie zwalniaja^ przedsi?biorcy z obowiqjzku spelnienia
tnnych wymagan wynikaja^cych z odr^bnych przepisow prawa.

§ 4. Wykonanie uchwaty powicrza sie Wojtowi Gminy Ostrowek.

§ 5. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urz^dowym
Wojewodztwa Lodzkiego.

Przewodn/i
Gmin

'Rady

Andrzej yWoj< ;woda
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