
 

 

UCHWAŁA NR XXVI.130.2013 

RADY MIASTA WOJCIESZÓW 

z dnia 20 lutego 2013 r. 

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

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na 

terenie Gminy Wojcieszów. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.tj.: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 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) uchwala się co następuje:  

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

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:  

1) posiadać bazę transportową, do której posiada tytuł prawny, spełniający następujące wymagania:  

a) baza powinna być zlokalizowana na terenie utwardzonym, ogrodzonym i niedostępnym dla osób 

postronnych,  

b) zapewniać możliwość parkowania i garażowania pojazdów po zakończonej pracy,  

c) zapewnić możliwość utrzymania pojazdów asenizacyjnych we właściwym stanie technicznym; 

2) posiadać specjalistyczne pojazdy, przystosowane do świadczenia usług i spełniające wymagania techniczne 

określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla 

pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz.1617). Pojazdy te powinny:  

a) być wyraźnie i trwale oznakowane (nazwa i adres przedsiębiorcy),  

b) posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z ustawą o ruch 

drogowym; 

3) posiadać odbiór nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

§ 2. Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wojcieszów powinni spełniać następujące wymagania 

w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami:  

1) wykonywać usługi w sposób zapobiegający zagrożeniu życia i zdrowia ludzi oraz środowiska;  

2) wykonywać usługi w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska podczas odbioru i transportu 

nieczystości ciekłych. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wojcieszów.  

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

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady: 

J. Śliwa  
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