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UCHWAŁA NR XXXVI/408/2018
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE
z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XX/230/2012 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 21 czerwca 2012 r.
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy
Pleszew
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 994 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz 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)
§ 1. W uchwale Rady Miejskiej w Pleszewie nr XX/230/2012 z dnia 21 czerwca 2012 r. uchwala, co
następuje:
1. W §1. :
a) pkt 2) lit. a) otrzymuje brzmienie:
„a) miejsce postoju dla pojazdów asenizacyjnych na powierzchni utwardzonej w taki sposób aby
ewentualne wycieki olejów, smarów i benzyny lub innych zanieczyszczeń nie przedostawały
się do gruntu oraz teren bazy transportowej powinien być wyposażony w urządzenia lub
systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych
pochodzących z terenu bazy zgodnie z wymogami określonymi przepisami ustawy z dnia
20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 ze zm.),”,
b) w pkt 3) dodaje się lit. c) i lit. d) w brzmieniu:
„c) były wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych
w przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania
zbiorników;”,
„d) były wyposażone w urządzenia monitorujące umożliwiające automatyczne zapisywanie
w nieulotnej pamięci: aktualnej lokalizacji i przebytej drogi pojazdów co 6 sekund lub
częściej, rzeczywistego czasu pracy wraz z jednoznacznie wykazanym wykonywaniem
czynności (załadowanie i wyładowanie nieczystości ciekłych).”,
c) w pkt 7) znak "." zastępuje się znakiem ";"
d) dodaje się pkt 8), 9), 10) i 11) w brzmieniu:
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„8) posiadać system umożliwiający Miastu i Gminie monitorowanie pracy sprzętu w całym okresie
wykonywania działalności objętej zezwoleniem polegającym na:
a) bieżącym śledzeniu pozycji pojazdów w oparciu o wykorzystanie systemu GPS
i komunikowanie się z nimi w dowolnym momencie w celu odczytu ww. danych,
b) przechowywaniu i odczytywaniu pamięci danych minimum przez okres 60 dni, przy
czym odczytanie danych nie może powodować kasowania zawartości pamięci urządzenia
monitorującego,
c) odtwarzaniu i analizie "historii" pracy sprzętu z okresu realizacji umowy w celu
weryfikacji wykonania przedmiotu umowy,
d) eksportu danych z monitoringu w formacie uzgodnionym z Miastem i Gminą oraz
przekazanie na żądanie, wyeksportowanych danych Miastu i Gminie w ciągu 24 godzin;
9) przekazywać nieczystości ciekłe do stacji zlewnej;
10)
wystawiać dowody wykonania usługi z podaniem daty wykonania usług, ilości wywiezionych
nieczystości ciekłych oraz ceny;
11) prowadzić ewidencję wykonywanych usług, w tym zawartych, rozwiązanych, wygasłych umów,
dowodów wykonania usługi oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.”.
§ 2. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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