Uchwała Nr XLIX/651/2010
Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego
z dnia 5 lutego 2010 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art, 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 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, z 2004 r. 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, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr
138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223
poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52 poz. 420 i Nr 157 poz. 1241 ), art. 7 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3a ustawy z
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr
18, poz. 97, Nr 79, poz. 666 i Nr 92, poz. 753) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30
grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać
ubiegający
się
o
uzyskanie
zezwolenia
(Dz.
U.
z
2006r.
przedsiębiorca
Nr 5, poz. 33), Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego uchwala , co następuje:
§1.Przedsiebiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróŜnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien złoŜyć w siedzibie Urzędu Miasta w
Ostrowcu Świętokrzyskim ul. Głogowskiego 3/5 w Biurze Obsługi Interesanta kompletny wniosek
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróŜniania zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, sporządzony zgodnie z wymogami określonymi
w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2005 r. Nr 236, poz.2008 z późn. zm.).
§2.1. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności polegającej
na opróŜnianiu zbiorników bezodpływowych i transporcie nieczystości ciekłych w zakresie
wyposaŜenia technicznego powinien posiadać przynajmniej jeden pojazd asenizacyjny do
opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z waŜnymi badaniami
technicznymi, potwierdzonymi wpisem w dowodzie rejestracyjnym.
2. Pojazdy, o których mowa w ust. 1, winny spełniać standardy techniczne określone
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla
pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617).
3. Pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umoŜliwiający łatwą
identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu
i numeru telefonu przedsiębiorcy.
§3.Pojazdy do opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
winny być systematycznie
myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkaŜane zgodnie
z przepisami rozporządzenia, o którym mowa w §2. ust 2.
§4.1. Mycie pojazdów winno się odbywać w myjni przeznaczonej do mycia
i dezynfekcji pojazdów.

2. Przedsiębiorca powinien udokumentować posiadanie tytułu prawnego do myjni pojazdów
lub posiadanie uprawnienia do korzystania z myjni prowadzonej przez innego przedsiębiorcę.
§5.Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.
§6.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego,
na stronach internetowych Urzędu Miasta w Ostrowcu Św., na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w
Ostrowcu Św. oraz w prasie lokalnej.
§7. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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