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z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(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 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278 oraz z 2011 r. Nr 5,
poz. 13, Nr 106, poz. 622, Nr 152, poz. 897, Nr 171, poz. 1016, Nr 224, poz. 137 i Nr 230, poz. 1373) uchwala
się, co następuje:
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Chełmża
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien
spełniać następujące wymagania:
1) posiadać co najmniej jeden specjalistyczny samochód asenizacyjny do transportu nieczystości ciekłych,
spełniający wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617), na którym z obu stron w sposób trwały
i czytelny umieszczona jest nazwa przedsiębiorcy (firma), adres i numer telefonu;
2) udokumentować gotowość mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych przez podmioty prowadzące
specjalistyczne myjnie samochodów ciężarowych;
3) dysponować terenem z miejscami postojowymi dla samochodów asenizacyjnych, w miejscu
niepowodującym uciążliwości dla mieszkańców;
4) dysponować systemem ewidencji świadczonych usług umożliwiającym ustalenie ilości ścieków odebranych
od właścicieli nieruchomości oraz daty wykonania tej usługi;
5) udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnie ścieków lub stacje zlewne.
§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełniania
innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza sie Wójtowi Gminy Chełmża.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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