
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/168/12  

RADY GMINY SULIKÓW 

z dnia 28 czerwca 2012 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 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 (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391), art. 40  

ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  

poz. 1591 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szcze-

gółowego sposobu określenia wymagań jakie powi-

nien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

(Dz. U. z 2012, poz. 299), Rada Gminy Sulików 

uchwala, co następuje:  

§ 1. 1. Uchwała określa wymagania, jakie powi-

nien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyska-

nie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.  

2. Wymagania, jakie powinien spełniać przedsię-

biorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w za-

kresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

i transportu nieczystości ciekłych, określa załącznik 

do uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Sulików.  

§ 3. Traci moc zarządzenie nr II/31/07 Wójta 

Gminy Sulików z dnia 22 maja 2007 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsię-

biorcy ubiegających się o uzyskanie zezwolenia na 

świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

  

 

Przewodniczący Rady Gminy: 

Jan Solecki 
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Załącznik do uchwały nr XXIII/168/12 

Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 

2012 r. 

 

 

Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

§ 1. 1. Przedsiębiorca powinien posiadać pojazdy 

asenizacyjne, które muszą:  

a) spełniać wymagania techniczne określone w usta-

wie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu dro-

gowym (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 

z późn. zm.) oraz wymagania określone w rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listo-

pada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów 

asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r., Nr 193,  

poz. 1617);  

b) posiadać oznakowanie w sposób trwały i widocz-

ny, umożliwiający identyfikację podmiotu świad-

czącego usługę (nazwa przedsiębiorcy, adres, tele-

fon kontaktowy);  

c) być wyposażone w narzędzia umożliwiające po-

sprzątanie terenu po opróżnieniu zbiornika.  

2. Stan techniczny pojazdów przeznaczonych do 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych musi zapewniać odpowiedni 

standard bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrud-

nionych przy świadczeniu usług.  

§ 2. Przedsiębiorca powinien posiadać bazę 

transportową:  

a) umożliwiającą codzienne parkowanie, mycie 

i dezynfekcję pojazdów po zakończeniu pracy;  

b) spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pra-

cy, przeciwpożarowe i sanitarne;  

c) zabezpieczoną przed dostępem osób nieupoważ-

nionych.  

§ 3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porząd-

kowych przedsiębiorca winien:  

a) odkażać pojazdy w części spustowej po każdym 

napełnieniu i opróżnieniu zbiornika pojazdu;  

b) myć zewnętrznie pojazdy po zakończeniu każdego 

dnia pracy;  

c) myć zewnętrznie i wewnętrznie oraz odkażać po-

jazdy nie rzadziej niż raz na miesiąc;  

d) zapewnić warunki natychmiastowego usuwania 

zanieczyszczeń powodowanych przez pojazdy ase-

nizacyjne na trasie przejazdu oraz powstających 

w miejscu poboru nieczystości.  

§ 4. Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania 

odebranych nieczystości ciekłych do stacji zlewnych 

określonych w zezwoleniu.  
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