
UCHWAŁA NR XXXIV/311/2014
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 20 marca 2014 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 podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 zpóźn 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, z późn. zm.) 
w związku z § 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 Czernica uchwala, co następuje:

Postanowienia ogólne

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Czernica.

Opis wyposażania technicznego pojazdów asenizacyjnych przeznaczonych do świadczenia usług oraz 
bazy transportowej

§ 2. 1) Pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
powinny spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.2)) 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:

a) być oznakowane w sposób trwały, a oznakowanie powinno zawierać informacje takie jak: nazwa (firma) 
przedsiębiorcy, jego adres i numer telefonu;

b) być wyposażone w sprzęt umożliwiający sprzątanie miejsc odbioru nieczystości ciekłych, w przypadkach 
zanieczyszczenia terenu podczas wykonywania czynności opróżniania zbiorników bezodpływowych;

2) Podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych jest obowiązany posiadać bazę transportową, przeznaczoną do 
parkowania/garażowania pojazdów, przy pomocy których świadczy usługi;
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3) Wielkość bazy transportowej powinna zapewniać możliwość parkowania/garażowania wszystkich 
pojazdów, którymi dysponuje przedsiębiorca;

4) Przedsiębiorca powinien dysponować tytułem prawnym do nieruchomości, na której zlokalizowana jest 
baza transportowa;

5) Teren bazy transportowej powinien być ogrodzony i niedostępny dla osób postronnych, zabezpieczony 
przed emisją zanieczyszczeń do gruntu;

6) Baza transportowa powinna posiadać zaplecze techniczne umożliwiające utrzymanie pojazdów 
asenizacyjnych w odpowiednim stanie technicznym i sanitarnym, tj. powinna posiadać:

a) miejsce postojowe z punktem bieżących napraw i konserwacji pojazdów asenizacyjnych;

b) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych

- o ile czynności te nie są wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy 
transportowej;

Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami

§ 3. Przedsiębiorca powinien:

1) prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczenia 
terenu w sąsiedztwie zbiorników bezodpływowych a także tras przejazdu pojazdów asenizacyjnych,

2) prowadzić mycie i dezynfekcję pojazdów asenizacyjnych zgodnie z wymogami §10 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych 
(Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617).

Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych

§ 4. Nieczystości ciekłe powinny być przekazywane wyłącznie do stacji zlewnych.

Postanowienia końcowe

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernica.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Czernica:
J. Jagielski
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