
 

 

UCHWAŁA NR XXXVII/234/2017 

RADY MIEJSKIEJ W OLESZYCACH 

z dnia 30 czerwca 2017 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 Oleszyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), 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 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 Miejska w Oleszycach 

uchwala co następuje: 

§ 1. 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 Oleszyce: 

1) Wymagania odnośnie wyposażenia technicznego: 

a) posiadanie prawa do dysponowania minimum jednym pojazdem asenizacyjnym przeznaczonym 

do usuwania i transportu nieczystości ciekłych, spełniającym wymagania techniczne określone w ustawie 

właściwej w zakresie ruchu drogowego oraz standardy 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); 

b) pojazdy powinny posiadać trwałe i widoczne oznakowanie przedstawiające nazwę, adres i nr telefonu 

przedsiębiorcy; 

c) posiadanie tytułu prawnego do dysponowania pojazdami przeznaczonym do usuwania i transportu 

nieczystości ciekłych, 

d) liczba i stan techniczny posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów muszą być wystarczające dla 

zapewnienia ciągłości świadczenia usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych od podmiotów, z którymi przedsiębiorca ma podpisane umowy. 

2) Wymagania dotyczące bazy transportowej: 

a) tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na której mają być garażowane środki transportu 

przewidziane do świadczenia usług objętych zezwoleniem; 

b) wyposażenie w miejsca postojowe dla pojazdów asenizacyjnych o nieprzepuszczalnej nawierzchni; 
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c) posiadanie miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów asenizacyjnych wraz ze specjalistycznym sprzętem 

do mycia, zaś w przypadku braku możliwości spełnienia tego warunku - przedsiębiorca jest zobowiązany 

do przedstawienia aktualnej umowy z uprawnionym podmiotem prowadzącym działalność w tym 

zakresie, 

d) baza transportowa winna spełniać wymogi przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, 

przeciwpożarowych, ochrony środowiska, określone w odrębnych przepisach. 

3) Wymagania dotyczące zabiegów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami: 

a) usytuowanie miejsca postoju i mycia pojazdów powinno spełniać wymogi ochrony środowiska i nie 

stanowić uciążliwości dla osób trzecich; 

b) świadczenie usług powinno odbywać się w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi 

oraz środowiska; 

c) przedsiębiorca prowadzący działalność zobowiązany jest do zawierania umów z właścicielami 

nieruchomości na świadczenie usług polegających na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych 

i transporcie nieczystości ciekłych; 

d) przedsiębiorca zobowiązany jest zapewnić warunki umożliwiające natychmiastowe usuwanie 

zanieczyszczeń powstających w miejscu odbioru nieczystości ciekłych oraz powodowanych przez 

pojazdy asenizacyjne na trasie ich przejazdu; 

4) Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: Przedsiębiorca ubiegający się 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Oleszyce powinien zapewnić odbiór nieczystości 

ciekłych przez stację zlewną spełniającą wymagania określone odrębnymi przepisami prawa. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się  Burmistrzowi Miasta i Gminy Oleszyce. 

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

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 
 

mgr Wiesław Osuch 
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