
 

 

UCHWAŁA NR XVIII/256/12 

RADY MIEJSKIEJ W NIEPOŁOMICACH 

z dnia 24 maja 2012 r. 

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

nieczystości ciekłych.  

Na podstawie art. 7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2005 r. nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska 

w Niepołomicach uchwala, co następuje:  

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Niepołomice 

powinien spełniać następujące wymagania:  

1) posiadać pojazdy asenizacyjne przeznaczone do świadczenia usług, spełniające wymogi przepisów o ruchu 

drogowym oraz techniczne i sanitarno - porządkowe wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, 

poz. 617);  

2) posiadać zaplecze techniczno – biurowe w postaci bazy transportowej, wraz z garażami, miejscami 

postojowymi i punktami myjni samochodowej lub zawartą z myjnią umową na mycie pojazdów;  

3) posiadać sprzęt samochodowy, służący działaniom porządkowym (ratowniczym) w celu ochrony ludzi 

i środowiska przed skutkami awarii w związku z świadczonymi usługami;  

4) wskazać miejsca odbioru, do którego przekazywane będą nieczystości ciekłe;  

5) zobowiązać się do sporządzania kwartalnych sprawozdań, o których mowa w art. 90 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach .  

§ 2. Traci moc uchwała Nr LV/574/09 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

na świadczenie usług związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi i wywozem nieczystości ciekłych 

na terenie gminy Niepołomice.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.  

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

Województwa Małopolskiego.  

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Niepołomicach  

Marek Ciastoń 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 lipca 2012 r.

Poz. 3092
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