
Uchwała Nr XLV/698
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia 25 listopada 2009 r.

w  sprawie  wymagań,  jakie  powinni  spełniać przedsiębiorcy  ubiegający  się o uzyskanie 
zezwolenia  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od właścicieli  nieruchomości, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy  z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r.  Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 
984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;  z 2004r. Nr 
102 poz.1055,Nr 116 poz.1203; z 2005r.  Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Nr 17 
poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218;  z 2008r. 
Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241) oraz art. 7 ust. 3a 
ustawy z dnia13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2005r.  Nr 236 poz. 2008, Nr 180 poz. 1495; z 2006r. Nr 144 poz. 1042; z 2008r. Nr 223 
poz. 1464;  z 2009r. Nr 18 poz. 97, Nr 79 poz. 666, Nr 92 poz. 753)

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany:

1)posiadać  specjalistyczne  środki  transportu  przystosowane  do  bezpyłowego  odbierania  oraz 

transportu odpadów komunalnych, w tym do odbioru i transportu odpadów zebranych selektywnie;

2)posiadać prawo do dysponowania bazą, na terenie której będą garażowane środki transportu oraz 

przechowywane pojemniki i worki przeznaczone do świadczenia usług;

3) myć i dezynfekować używane samochody w  myjniach i przedsiębiorstwach dezynfekcji;

4)utrzymywać  czystość,  porządek  i  właściwy stan  sanitarny  miejsc  ładowania  i  tras  transportu 

odpadów;

5) przekazywać  niesegregowane  odpady  komunalne  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów 

komunalnych  do  miejsc  odzysku  lub  unieszkodliwiania,  wynikających  z  Planu  Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Pomorskiego.

§ 2.

Przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia  w zakresie  opróżniania  zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest zobowiązany:

1)posiadać  specjalistyczne  środki  transportu  tj.  pojazdy  asenizacyjne  posiadające  możliwość 

opróżnienia zbiornika bezodpływowego zgodnie z technicznymi oraz sanitarno -  porządkowymi 

wymaganiami określonymi w odrębnych przepisach prawnych;



2)posiadać prawo do dysponowania bazą, na terenie której będą garażowane środki transportu;

3)myć i dezynfekować używane samochody w myjniach i przedsiębiorstwach dezynfekcji;

4)utrzymywać  czystość,  porządek  i  właściwy stan  sanitarny  miejsc  ładowania  i  tras  transportu 

nieczystości;

5)przekazywać nieczystości ciekłe z opróżniania zbiorników bezodpływowych do stacji zlewnych, 

wynikających z  Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego.

§ 3.

Wymagania określone w  § 1  i  § 2 niniejszej uchwały podaje się do publicznej wiadomości na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Słupsku, na ogólnodostępnej  tablicy ogłoszeń Urzędu 
oraz w prasie lokalnej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia  opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego.

      Przewodniczący 
Rady Miejskiej w Słupsku
    
     Zdzisław Sołowin


