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UCHWALA Nr XV/61/ 2012
RADY GMINY OPOROW
z dnia 29 lutego 2012r.

w sprawie wymagan: jakie powinien spelnic przedsi^biorca ubiegaj^cy si^ o
uzyskanie zezwolenia w zakresie oprozniania zbiornikow bezodplywowych i
transportu nieczystosci cieklych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; zm. 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: z
2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. 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. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.
1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz.
230; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz.
887, Nr 217, poz. 1281)) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o
utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach (t.j. 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, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664; z 2010 r. Nr 47, poz. 278;
z2011 r. Nr5, poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr
230, poz. 1373) Rada Gminy Oporow uchwala, co nast^puje:
§ 1. Przedsi^biorca ubiegajapy si$ o uzyskanie zezwolenia w zakresie
oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych
zobowia^zany jest:
1) posiadac tytul prawny do nieruchomosci, na ktorej znajduje sie_ baza
transportowa wyposazona w miejsca postojowe dla pojazdu/pojazdow
(zapewniajajca codzienne parkowanie, garazowanie i serwisowanie pojazdow
po zakoriczeniu pracy) oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdow. Baza
transportowa winna znajdowac si§ na otwartym ogrodzonym terenie oraz
posiadac odpowiednie zabezpieczenie przed dost^pem osob niepowolanych. W
przypadku braku mozliwosci przeprowadzenia czynnosci mycia, dezynfekcji i
serwisowania pojazdow na terenie bazy transportowej, przedsi^biorca winien
posiadac umow§ z przedsi^biorca swiadczajcym ushagi w tym zakresie;
2) dysponowac pojazdem lub pojazdami asenizacyjnymi spelniajq_ wymagania
techniczne i sanitarno-porzajdkowe okreslone w rozporzajdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagan dla pojazdow
asenizacyjnych (Dz.U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
3) zapewnic odpowiedni stan techniczny pojazdow, o ktorych mowa w ust. 2 , w
celu zapewnienia ci^glosci swiadczonych uslug oraz zapewnienie
odpowiedniego standardu bezpieczenstwa i higieny pracy osob zatrudnionych
przy swiadczeniu uslug;

4) posiadac umowe^ lub pisemne zapewnienie potwierdzaja^ce gotowosc odbioru
nieczystosci ciektych przez stacj§ zlewnaj
5) zapewnic mozliwosc wykonywania zabiegow sanitarnych i porzajdkowych
zwia^zanych ze swiadczonymi ushigami poprzez:
a) wyposazenie bazy transportowej w pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla
pracownikow,
b)utrzymywanie w nalezytym stanie higieniczno-sanitarnym urza^dzen i
instalacji,
c) uprzqtni^cie miejsca swiadczenia uslugi w przypadku jego zanieczyszczenia.
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si$ Wqjtowi Gminy Oporow.
§ 3. Uchwaly podaje si§ do publicznej wiadomosci, poprzez wywieszenie na
tablicy ogloszen Urz^du Gminy Oporow oraz umieszczenie w formie
elektronicznej na stronie internetowej Urz^du Gminy Oporow w Biuletynie
Informacji Publicznej.
§ 4. Uchwata wchodzi w zycie po uptywu 14 dni od dnia ogloszenia w
Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Lodzkiego.

PRZEWODNICZ^CV
j$?&>
fozefKuras

