
UCHWAŁA NR XXXVII/315/14
RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 17 kwietnia 2014 r.

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., 
poz. 594 z późń. zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości 
w gminach (Dz. U. z 2013r. poz. 1399) oraz §1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. 
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 2012r., poz. 299) Rada Gminy Mińsk Mazowiecki uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 
na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mińsk Mazowiecki.

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 
XXIX/154/09 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań jakie 
powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 
i transportu nieczystości ciekłych.

 

 Przewodniczący Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

Urszula Grażyna Kraszewska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2014 r.

Poz. 4313



Załącznik nr 1  

do Uchwały Nr XXXVII/315/14  

Rady Gminy Mińsk Mazowiecki  

z dnia 17 kwietnia 2014 r. 

 

WWYYMMAAGGAANNIIAA  JJAAKKIIEE  PPOOWWIINNNNII  SSPPEEŁŁNNIIAAĆĆ  PPRRZZEEDDSSIIĘĘBBIIOORRCCYY  UUBBIIEEGGAAJJĄĄCCYY  SSIIĘĘ  OO  UUZZYYSSKKAANNIIEE  

ZZEEZZWWOOLLEENNIIAA  NNAA  ŚŚWWIIAADDCCZZEENNIIEE  UUSSŁŁUUGG  WW  ZZAAKKRREESSIIEE  OOPPRRÓÓŻŻNNIIAANNIIAA  ZZBBIIOORRNNIIKKÓÓWW  

BBEEZZOODDPPŁŁYYWWOOWWYYCCHH  II  TTRRAANNSSPPOORRTTUU  NNIIEECCZZYYSSTTOOŚŚCCII  CCIIEEKKŁŁYYCCHH  NNAA  TTEERREENNIIEE  GGMMIINNYY  MMIIŃŃSSKK  

MMAAZZOOWWIIEECCKKII..    

 

§ 1. 

1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 

Mińsk Mazowiecki działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi: 

a) spełniającymi wymagania określone w przepisach szczególnych dotyczących 

wymagań dla pojazdów asenizacyjnych; 

b) spełniającymi wymagania określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo 

o ruchu drogowym; 

c) oznakowanymi w sposób trwały i widoczny umożliwiający identyfikację 

przedsiębiorcy (nazwa firmy, numer telefonu). 

2) posiadać prawo do dysponowania bazą transportową, umożliwiającą: 

a) garażowanie pojazdów wykorzystywanych do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

b) utrzymanie w należytym stanie sanitarnym pojazdów przeznaczonych 

do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

c) dysponowanie miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów opisanych w pkt 1, 

spełniającym wymagania ochrony środowiska. 

2. W przypadku braku możliwości spełnienia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 2 we 

własnym zakresie, przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na 

terenie Gminy Mińsk Mazowiecki działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadanie 

podpisanej umowy w tym zakresie z innym podmiotem, potwierdzającej spełnienie wymagań. 

§ 2. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 

Mińsk Mazowiecki działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest zapewnić: 
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1) prowadzenie działalności w sposób nie powodujący nadmiernego hałasu, 

zanieczyszczenia terenu i uszkodzeń infrastruktury technicznej oraz jakiegokolwiek 

zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt; 

2) w przypadku zanieczyszczenia terenu lub trasy podczas opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, odpowiednie narzędzia 

do uprzątnięcia terenu z powstałych zanieczyszczeń; 

3) mycie, dezynfekowanie pojazdów przeznaczonych do opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

§ 3. 

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy 

Mińsk Mazowiecki działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest udokumentować gotowość przyjęcia 

nieczystości ciekłych przez podmiot uprawniony do prowadzenia stacji zlewnej. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z delegacją art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391.) Rada Gminy określa w drodze uchwały wymagania, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Szczegółowy sposób określenia tych wymagań zawarty został w Rozporządzeniu Ministra Środowiska 
z dnia 14 marca 2012r. 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. 2012. 299).

W celu realizacji obowiązku ustawowego konieczne jest przyjęcie uchwały.
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