
 

 

UCHWAŁA NR XIX/136/12 

RADY GMINY BOLESŁAWIEC 

z dnia 14 listopada 2012 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, 
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samo-
rządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  
Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,  
Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162,  
poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,  
poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172,  
poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17,  
poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, 
Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52,  
poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 
i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r.  
Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, 
Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 7 
ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzyma-
niu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 
Dz.U.2012.391) , w związku z Rozporządzeniem Mi-
nistra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie 
szczegółowego określania sposobu wymagań, jakie 
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 
o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbior-
ników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych (Dz.U.2012.299) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bolesławiec 
powinien posiadać:  
1) Co najmniej jeden pojazd asenizacyjny:  

a) zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz 
posiadający aktualne badania techniczne;  

b) oznakowany w sposób trwały i widoczny, umożli-
wiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego 

usługę (nazwa przedsiębiorcy, adres, telefon kon-
taktowy);  

c) wyposażony w odpowiednie narzędzia umożliwia-
jące uprzątnięcie terenu zanieczyszczonego pod-
czas opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

2) Bazę transportową:  
a) zlokalizowaną na terenie utwardzonym, ogro-

dzonym i zabezpieczonym przed dostępem 
osób trzecich;  

b) zapewniającą codzienne parkowanie i garażo-
wanie pojazdów po zakończonej pracy;  

c) zapewniającą możliwość serwisowania, mycia, 
dezynfekowania i utrzymywania pojazdów  
w należytym stanie sanitarno-higienicznym;  
w przypadku braku możliwości mycia i dezyn-
fekowania pojazdów asenizacyjnych na terenie 
bazy transportowej, czynności te winny być 
wykonywane przez specjalistyczną firmę, 
w miejscu do tego przeznaczonym;  

d) zapewniającą odpowiednie warunki higienicz-
no-sanitarne dla zatrudnionych pracowników.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 
Gminy Bolesławiec.  

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 35/07 Wójta Gmi-
ny Bolesławiec z dnia 15 maja 2007 r. w sprawie wy-
magań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiega-
jący się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Dolnośląskiego.  

 Przewodniczący Rady Gminy: 
Jan Durda

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 22 listopada 2012 r.

Poz. 4141
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