
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/335/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 20 grudnia 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 z terenu Gminy Borne Sulinowo.  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 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 i Nr 214, 

poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 

167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; 

z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 

1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, 

poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 

oraz z 2012r. poz. 567) w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 

2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012r. poz. 299) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych z terenu Gminy Borne Sulinowo zawarte w załączniku do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo 

przyjęty poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Bornem Sulinowie oraz 

zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.  

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej  

 

 

 Tomasz Skowronek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 stycznia 2013 r.

Poz. 492



Załącznik do uchwały Nr XXVII/335/2012   

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie   

z dnia 20 grudnia 2012 r.  

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się  

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników  

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Borne Sulinowo.  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Borne Sulinowo 

powinien spełniać następujące wymagania:  

1. Prowadzić działalność gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej.  

2. W zakresie wyposażenia technicznego bazy transportowej:  

1) udokumentować tytuł prawny do dysponowania specjalistycznym sprzętem transportowym spełniającym 

wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. 

w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz. 1617);  

2) posiadać odpowiednią obsługę techniczną oraz ilości pojazdów asenizacyjnych gwarantujących ciągłość 

świadczenia usług spełniających wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2012r. poz. 1137);  

3) być oznakowane w sposób trwały, czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy 

świadczącego usługę, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i nr telefonu przedsiębiorcy;  

4) udokumentować tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której położona jest baza transportowa, 

spełniająca następujące wymagania:  

a) posiadać zaplecze socjalno – administracyjne,  

b) być utwardzona i ogrodzona,  

c) posiadać miejsca postojowe dla pojazdów;  

5) posiadać punkt napraw pojazdów; w przypadku braku punktu napraw pojazdów przedsiębiorca jest 

zobowiązany posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość naprawy pojazdów.  

3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

1) zapewnić pracownikom zatrudnionym przy świadczeniu usług zgodny z przepisami prawa standard 

bezpieczeństwa i higieny pracy;  

2) prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia 

i zdrowia mieszkańców oraz dla środowiska;  

3) posiadać miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów; w przypadku braku miejsca na mycie i dezynfekcję 

pojazdów przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia 

i dezynfekcji pojazdów;  

4) wykonywać usługi w sposób nie powodujący zanieczyszczenia miejsc załadunku i trasy wywozu 

nieczystości ciekłych. W przypadku zanieczyszczenia terenu wokół opróżnianego zbiornika 

bezodpływowego lub trasy przewozu nieczystości ciekłych przedsiębiorca jest zobowiązany podjąć 

wszelkie działania porządkowe w celu usunięcia powstałych zanieczyszczeń.  

§ 2. Przedsiębiorca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości 

ciekłych przez stację zlewną i przekazywać nieczystości ciekłe wyłącznie do stacji zlewnej wskazanej 

w wydanym zezwoleniu.  
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