
 

 

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 

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. 1250) 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 prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rutka-Tartak 

powinien mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą w tym zakresie oraz spełniać następujące wymagania: 

1) posiadać prawo dysponowania bazą odpowiednią do ilości sprzętu oraz ilości zatrudnionych pracowników, 

posiadającą zaplecze techniczno – biurowe wyposażone w pomieszczenia socjalne i spełniające wymagania 

wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów bezpieczeństwa i higieny 

pracy, przeciwpożarowych, a także w utwardzony plac o nawierzchni umożliwiającej garażowanie środków 

transportu przewidzianych do świadczenia usług objętych zezwoleniem; 

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania pojazdami, spełniającymi wymagania określone w przepisach 

szczegółowych dotyczących wymagań dla pojazdów asenizacyjnych, mającymi ważne badania techniczne, 

w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę planowanej liczby obsługiwanych mieszkańców; 

3) posiadać trwałe i widoczne oznakowanie pojazdu przedstawiające nazwę, adres i nr telefonu 

przedsiębiorcy; 

4) wyposażyć samochody asenizacyjne w przepływomierz umożliwiający określenie ilości odebranych 

ścieków; 

5) dysponować pisemnym zapewnieniem o gotowości odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną. 

6) Przedsiębiorca winien na bieżąco przeprowadzać zabiegi sanitarne i porządkowe związane  

ze świadczonymi usługami w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez: 

a) niezwłoczne usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń powstałych przy odbiorze i transporcie nieczystości 

ciekłych; 

b) odkażenie części spustowej zbiornika po dokonaniu opróżnienia do stacji zlewnej; 

c) umycie pojazdów po zakończonej pracy . 
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§ 2. Wymagania określone w niniejszej uchwale nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku spełnienia 

innych wymagań wynikających z odrębnych przepisów prawa. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak. 

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

Podlaskiego.   

  Przewodniczący Rady 

Grzegorz Boniszewski 
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