
R.AffiA I$$HMJSKA
w KO{-,8{ISf;SWEJ Uchwala Nr XXXV/400I13

Rady Miejskiej w Kolbuszowej
z dnra 6 marca 2013 r.

w sprawie okreilenia wymagari jakie powinien spelniui przedsigbiorca ubiegajqcy sig
o uzyskanie zezwolenia na iwiadczenie uslug rr) zakresie oprdtniania zbiornikdw
bezodplywowych i transportu nieczystoici ciektych na terenie Gminy Kolbuszowa.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie
gminnym (Dz. U. 22001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami) i art.7 ust. 3a ustawy z dnia 13
wrzeSnia 1996 r. o utrzymaniu czystoSci i porz4dku w gminach (.t. Dz. U. 22012 r., Nr 391
ze zmianami) oraz rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia l4 marca2012 r. w sprawie
szczeg6lowego sposobu okreSlania wymagari, jakie powinien spelniad przedsigbiorca
ubiegaj4cy sig o uzyskanie zezwolenia w zakresie opr6zniania zbiornik6w bezodplywowych
i transportu nieczystoSci cieklych (Dz. U . z 22 marca 2012 r. poz. 299) ,

Rada Miejska w Kolbuszowej uchwala, co nastgpuje:

$ I OkreSla sig wymagania jakie powinni spelniai przedsigbiorcy ubiegaj4cych sig
o uzyskanie zezwolenia na Swiadczenie uslug w zakresie opr6zniania zbiornik6w
bezodplywowych i transportu nieczystoSci ciektych od wlaScicieli nieruchomo6ci
znajduj4cych sig na terenie Gminy Kolbuszowa.
$ 21. Przedsigbiorca ubiegaj4cy sig o uzyskanie zezwolenia w zakresie opr6zniania
zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystoSci cieklych powinien spelniai
nastgpuj4ce wymagania w zakresie wyposa2enia technicznego:
l) posiadai pojazdy asenizacyjne spelniaj4ce wymagania techniczne oraz sanitarno-
porz4dkowe okre6lone w rozporzqdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia l2 listopada2002 r.
w sprawie wymagari dla pojazd6w asenizacyj nych (Dz. U . z 2002 r. Nr 1 93 , poz)67 l):
2) pojazdy asenizacyjne powinny byi oznakowane w spos6b czytelny i widoczny,
umozliwiaj4cy identyfikacjg podmiotu Swiadcz4cego uslugi poprzez podanie nazw, adresu
i telefonu kontaktowego przedsigbiorcy;
3) posiadac tytul prawny do dysponowania odpowiedni4 baz4 transportow4, na ktore.i bgd4
gar ahow ane poj azdy aseni zacyj ne ;
4) baza transportowa powinna stanowic teren ogrodzony, utwardzony, o szczelnej
nawierzchni z odprowadzeniem w6d deszczowych zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami,
o wielkoSci dostosowanej do iloSci pojazd6w asenizacyjnych, kt6rymi bgdzie prowadzona
dzialalnoSi;
5) baza transportowa powinna posiadai zaplecze techniczne zapewniajqce utrzymanie
pojazd6w asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym d.: a) miejsce
postojowe z punktem napraw dla pojazdow asenizacyjnych, b) miejsce do mycia i dezynfekcji
poj azd6w asenizacyj nych ;
6) w przypadku, gdy baza transportowa nie spelnia wymagari okreSlonych w pkt 5
przedsigbiorca zobowi1zany jest udokumentowac moZliwoSi wykonywania napraw
i zabieg6w w zakresie mycia i dezynfekcji pojazd6w asenizacy.jnych poprzez okazanie
stosownego dokumentu lub umowy.
2. Przedsigbiorca ubiegaj4cy siE o uzyskanie zez.wolenia w zakresie oprozniania zbiornik6w

bezodplywowych i transportu nieczystoSci cieklych powinien spelniac nastqpuj4ce
wymagania w zakresie zabieg6w sanitarnych i porz4dkolvych zwi4zanych ze Swiadczonymi
uslusami:



l) przedsigbiorca zob.owi4zany jest prowadzi6 dzialalnost, odbierania nieczysto6ci cieklych
w spos6b nie powoduj Ecy zagro2enia dla Zyciai zdrowia mieszkaric6 w oraz zanieczyszczinia
tras wywozu;

2) mycie i dezynfekcj a pojazd6w asenizacyjnych powinny siq odbywai zgodnie z wymogami
$ l0 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopadazooz r. i ,p.u*ie wymagari
dla pojazd6w asenizacyjnych (Dz. u. 22002 r. Nr 193, poz.167l)t .

3) po zakonczonej pracy
bazy transportowej;

pojazdy asenizacyjne winny byi parkowane wylqcznie na terenie

4) przedsigbiorca zobo.wi4zany jest do zapewnienia ci4glo6ci Swiadczonych uslugw przypadku unieruchomienia wlasnego sprzgtu ipecjalistyc znego;

5) Swiadczenie uslug.odbierania nieczysto3ci cieklych od wlaScicieli nieruchomoSci mo2e byiprowadzone wylqcznie na podstawie umowy i na warunkach w niej okreslonych.

$ 3 wykonanie uchwaly powierza sig Burmistrzowi Korbuszowej.

$ 4 Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzgdowym Wojew6dztwa podkarpackiego
i wclrodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia zmocqobowi4zywania od I lipca2013 r.

."f rti"H.?'"?')'*tJ'*"J-"'
,,,afrUpr,#Hlj,li,.:,0,.:


