UCHWAŁA NR XLV/511/2014
RADY GMINY LUZINO
z dnia 15 października 2014 r.
w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
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, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.)1) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, poz.
1593) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w spawie 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 2012 r. poz. 299)
Rada Gminy Luzino
uchwala co następuje:
§ 1. Uchwała określa wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych na terenie gminy Luzino
§ 2. 1. Zezwolenie, o którym mowa w § 1 Wójt Gminy Luzino udziela, w drodze decyzji na wniosek
Przedsiębiorcy.
2. Wniosek o udzielenie zezwolenie powinien zawierać
1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby przedsiębiorcy ubiegającego się o zezwolenie,
oraz jego numer identyfikacji podatkowej (NIP);
2) określenie przedmiotu i obszaru działalności;
3) określenie środków technicznych, jakimi dysponuje ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie działalności
objętej wnioskiem;
4) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie
działalności objętej wnioskiem;
5) proponowane zabiegi z zakresu ochrony środowiska i ochrony sanitarnej planowane po zakończeniu
działalności;
6) określenie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem oraz zamierzonego czasu jej prowadzenia.
3. Do wniosku przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości
podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1a, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści:
"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie powinien udokumentować gotowość ich odbioru przez stację
zlewną.
§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych
Gminy Luzino oraz transportu nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników, zobowiązany jest:
1) posiadać pojazd lub pojazdy asenizacyjne:
a) zarejestrowane i dopuszczone do ruchu oraz posiadające aktualne badania techniczne i świadectwa
dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
1) Dalsze

zm. z 2013 r., poz. 645, poz. 1318; z 2014 r., poz. 379, poz. 1072
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b) spełniające 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);
c) oznakowane w sposób widoczny i czytelny, tak aby umożliwiona była identyfikacja przedsiębiorcy, poprzez
umieszczenie nazwy firmy oraz adresu i numeru telefonu;
d) wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych, w przypadku ich
zanieczyszczenia podczas opróżniania zbiorników bezodpływowych;
e) zapewniające odpowiedni standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych przy świadczeniu
usług;
2) dysponować bazą transportową:
a) zapewniającą możliwość codziennego garażowania lub parkowania pojazdów po zakończonej pracy;
b) zlokalizowaną na terenie utwardzonym i ogrodzonym, niedostępnym dla osób postronnych;
c) zapewniającą możliwość serwisowania, dezynfekcji i utrzymania pojazdów w należytym stanie sanitarnohigienicznym;
3) dokonywać zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, w szczególności
polegających na:
a) systematycznej dezynfekcji i myciu pojazdów do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości;
b) zapewnieniu wykwalifikowanej obsługi pojazdów oraz nie dopuszczaniu do zanieczyszczenia terenu
w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych, a także powierzchni dróg na trasach przejazdów;
4) przekazywać nieczystości ciekłe wyłącznie do stacji zlewnych, spełniających wymagania określone przepisami
prawa.
§ 4. Traci moc Uchwała nr XLII/371/2010 Rady Gminy Luzino z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie
określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Luzino.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Bartłomiej Formela
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