
 

 

UCHWAŁA NR X/200/12 

RADY MIEJSKIEJ W LUBAWCE 

z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Lubawka  

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 391);  

Rada Miejska w Lubawce uchwala co następuje:  

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na świadczenie usług na terenie gminy Lubawka, w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych  

oraz transport nieczystości ciekłych pochodzących z tych zbiorników:  

1. W zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, uwzględniającego wymagania 

dotyczące pojazdów:  

a) pojazdy asenizacyjne przeznaczone do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

płynnych winny być zarejestrowane i dopuszczone do ruchu, w tym posiadać aktualne badania techniczne 

potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zm.);  

b) pojazdy winny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 

listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);  

c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający identyfikację 

przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie nazwy firmy oraz adresu i numeru telefonu;  

d) pojazdy powinny być dostosowane do warunków miejsca prowadzonej działalności, tak aby nie powodować 

uszkodzeń infrastruktury technicznej;  

e) pojazdy powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów ciekłych, 

w przypadku ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników 

bezodpływowych.  

2. W zakresie wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadań, uwzględniającego wymagania 

dotyczące bazy transportowej:  

a) przedsiębiorca winien dysponować bazą transportową zapewniającą możliwość codziennego parkowania  

lub garażowania pojazdów po zakończonej pracy;  

b) baza transportowa powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym i ogrodzonym;  

3. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

a) przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić przewidziane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku  

na terenie gminy Lubawka, częstotliwości i sposób usuwania nieczystości ciekłych;  
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b) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych po zakończeniu 

pracy powinny być systematycznie myte, a część spustowa odkażana;  

c) przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić obsługę wykwalifikowanych pracowników oraz nie dopuszczać  

do zanieczyszczenia terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych a także powierzchni dróg na trasie 

przejazdu;  

4. W zakresie miejsca przekazywania nieczystości ciekłych:  

a) przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych wyłącznie do stacji zlewnych przy 

oczyszczalniach ścieków i zobowiązany jest zawrzeć umowy lub posiadać pisemne potwierdzenie gotowości 

odbioru nieczystości ciekłych przez punkt zlewny.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubawka.  

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/275/09 Rady Miejskiej w Lubawce z dnia 26 listopada 2009 roku w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Lubawka (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego  

z 5 stycznia 2010 r., Nr 1, poz.10).  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Lubawce: 

W. Zabiegło 
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