
UCHWAŁA NR XI/107/2019
RADY MIEJSKIEJ W  REDZIE

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Miasto Reda

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art.  42 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 506), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.) 
i rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia 
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 
Miejska w Redzie uchwala, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące 
wymagania:

1) posiadać tytuł prawny do dysponowania terenem stanowiącym bazę transportową:

a) ogrodzoną, zabezpieczoną przed wstępem osób trzecich,

b) o powierzchni odpowiedniej do ilości pojazdów asenizacyjnych i sprzętu przewidzianego do świadczenia 
usług objętych zezwoleniem oraz ilości zatrudnionych pracowników,

c) z placem utwardzonym, o powierzchni dostosowanej do ilości parkowanych pojazdów asenizacyjnych 
przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem,

d) posiadającą zaplecze techniczno–biurowe wyposażone w pomieszczenia socjalne, spełniające 
wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych;

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami przewidzianymi do świadczenia usług objętych 
zezwoleniem w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę określonej we wniosku planowanej 
liczby obsługiwanych mieszkańców:

a) spełniającymi wymagania określone w przepisach prawnych w sprawie wymagań dla pojazdów 
asenizacyjnych,

b) posiadającymi ważne badania techniczne i obowiązkowe ubezpieczenie OC oraz  świadectwa 
dopuszczenia do ruchu wykorzystywanych pojazdów asenizacyjnych,

c) oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy (widocznym i czytelnym napisem 
zawierającym co najmniej: nazwę, adres i numer telefonu przedsiębiorcy),
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d) wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, 
umożliwiający trwałe zapisywanie danych o położeniu pojazdu, miejscach postojów oraz system 
czujników zapisujących dane o miejscach zrzutu ścieków, a także posiadać oprogramowanie oraz 
odpowiednie licencje umożliwiające odczyt, prezentację i weryfikację opisanych danych oraz 
przechowywanie ich przez okres 5 lat od dnia ich zapisania,

e) wyposażonymi w przepływomierze umożliwiające określenie ilości odebranych nieczystości ciekłych;

3) posiadać tytuł prawny do dysponowania innym sprzętem i urządzeniami wykorzystywanymi do 
świadczenia usług objętych zezwoleniem;

4) posiadać tytuł prawny do dysponowania miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych 
przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem, spełniającym wymagania ochrony 
środowiska lub posiadać stosowną umowę z podmiotem uprawnionym do wykonywania tych usług;

5) posiadać pisemne zapewnienie o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną wskazaną 
przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni lub innego dysponenta stacji zlewnych położonych 
w najbliższej odległości od obsługiwanego rejonu, spełniających wymagania wynikające z ustawy Prawo 
ochrony środowiska;

6) dysponować personelem przeszkolonym w zakresie działalności objętej zezwoleniem, w liczbie 
gwarantującej stałe świadczenie usług.

§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia 
innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.

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

 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Redzie

Kazimierz Okrój
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