
 

 

UCHWAŁA∗ NR XIV/152/12 

RADY GMINY TRZCIANA 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 

w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.  

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

(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. , poz. 391) i § 1 Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 marca 2012r. 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 2012r., poz. 299) - Rada Gminy Trzciana 

uchwala, co następuje:  

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

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące 

wymagania:  

1. W zakresie wyposażenia technicznego:  

a) Dysponować pojazdami do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 

które powinny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym 

zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 

z późn. zm.), w ilości zapewniającej pełną i nieprzerwaną obsługę mieszkańców na terenie Gminy Trzciana,  

b) Pojazdy określone w ust 1 lit a powinny spełniać standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra 

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

Nr 193 poz. 1617),  

c) Pojazdy określone w ust 1 lit a powinny być oznakowane w sposób umożliwiający łatwą identyfikację 
przedsiębiorcy świadczącego usługi, poprzez umieszczenie na nich nazw i logo firmy oraz adresu i numeru 

telefonu przedsiębiorcy,  

d) Przedsiębiorca powinien dysponować bazą transportową odpowiednią do ilości sprzętu zapewniającą 
codzienne parkowanie lub garażowanie pojazdów po zakończeniu pracy,  

e) Przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową z terenem utwardzonym, zabezpieczoną przed 

dostępem osób postronnych, posiadającą zaplecze techniczno – biurowe, spełniającą wymogi 

bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne.  
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2. W zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:  

a) Mycie i dezynfekcja pojazdów asenizacyjnych powinna się odbywać zgodnie z wymogami Rozporządzenia 

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

z 2002 r. Nr 193 poz. 1617),  

b) Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców 

oraz zanieczyszczenia tras wywozu,  

c) Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien odbywać się w sposób 

zapobiegający wypływaniu nieczystości ciekłych ze zbiornika, w wyniku jego przepełnienia  

lub niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu ziemi i wód gruntowych,  

d) Przedsiębiorca w przypadku zanieczyszczenia trasy przejazdu przez jego pojazd asenizacyjny winien 

w trybie natychmiastowym usunąć powstałe zanieczyszczenia.  

e) Świadczenie usług odbierania nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone 

wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych.  

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

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien prowadzić 
zarejestrowaną działalność obejmującą przedmiot udzielanego zezwolenia.  

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

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zobowiązany jest do posiadania 

ważnej umowy z właścicielem stacji zlewnej zlokalizowanej przy oczyszczalni ścieków w Trzcianie  

lub z właścicielem innych stacji zlewnych położonych najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru.  

§ 3. Wymagania określone w §1 i §2 powinny zostać potwierdzone następującymi dokumentami:  

a) tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa oraz zaplecze techniczno-

biurowe (np. odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy),  

b) dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów asenizacyjnych (potwierdzone kserokopie dowodów 

rejestracyjnych),  

c) złożeniem pisemnego oświadczenia, że pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych posiadają aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie 

rejestracyjnym zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005r. Nr 108 

poz. 908 z późn. zm.) oraz spełniają standardy techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra 

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

Nr 193 poz. 1617 z późn. zm.),  

d) umową odbioru nieczystości ciekłych z terenu Gminy Trzciana przez stację zlewną,  

e) potwierdzeniem prowadzenia działalności gospodarczej.  

§ 4. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych powinna być prowadzona zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Trzciana.  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzciana.  

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

Województwa Małopolskiego.  
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