
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/116/2017 

RADY GMINY RUTKA-TARTAK 

z dnia 21 lutego 2017 r. 

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

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rutka-Tartak 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 446, poz. 1579), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, poz. 1020, poz. 1250 i poz. 1920) oraz w związku z § 1 Rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia 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 na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Rutka-Tartak powinien spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać tytuł prawny do korzystania ze sprawnego i oznakowanego samochodu ciężarowego spełniającego 

wymagania obowiązujących przepisów, w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 

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

2) posiadać tytuł prawny do korzystania z nieruchomości stanowiącej bazę techniczną dostosowaną do mycia 

i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, wyposażoną w: 

a) miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych, z zastrzeżeniem pkt 3, 

b) miejsce postojowe dla pojazdów asenizacyjnych; 

3) posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych 

w miejscach do tego przeznaczonych w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji na terenie bazy 

technicznej, o której mowa w pkt 2; 

4) posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną; 

5) zapewnić prowadzenie ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów korzystania 

ze swoich usług; 

6) wyposażyć samochody asenizacyjne w przepływomierz umożliwiający określenie ilości odebranych 

ścieków. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XVII/112/2016 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2016 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 Rutka-Tartak (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. poz. 124). 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 lutego 2017 r.

Poz. 833



§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.   

Przewodniczący Rady 

Grzegorz Boniszewski 
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