
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/107/2012 

RADY GMINY CZARNY BÓR 

z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Czarny Bór  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), 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) oraz § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 

marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania 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), Rada Gminy Czarny Bór uchwala, co następuje:  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Czarny Bór, powinien spełniać 

następujące wymagania:  

1) dysponować bazą transportową wyposażoną w miejsca postojowe, punkt mycia i dezynfekcji pojazdów, 

zaś w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów, w miejscach do tego przeznaczonych,  

2) posiadać przygotowany i przeszkolony personel,  

3) posiadać sprzęt samochodowy określony w § 2.  

§ 2. Pojazdy służące do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

powinny spełniać wymagania techniczne określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz wymagania określone w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. nr 

193 poz. 1617), a także dodatkowo:  

1) powinny być czyste i posiadać estetyczny wygląd,  

2) powinny być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie zawierać informację o przedsiębiorcy - 

nazwę, adres i telefon,  

3) powinny być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru odpadów, w przypadkach 

ich zanieczyszczenia podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych.  

§ 3. Przedsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do wyłącznego dostarczania zebranych od właścicieli 

nieruchomości nieczystości ciekłych z terenu gminy Czarny Bór do stacji zlewnych.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czarny Bór.  
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§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego.  

Przewodnicząca Rady Gminy: 

S. Wawrzyniak 
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