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UCHWAŁA Nr X/72/2011 

Rady Gminy w Kozłowie 

z dnia 26 maja 2011 r. 

 

w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia  

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

z terenu gminy Kozłowo. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) Rada Gminy w 
Kozłowie uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 
powinien spełniać następujące wymagania: 
 
  1) posiadać zaplecze techniczno-biurowe, spełniające 

wymagania techniczne, sanitarne i ochrony 
środowiska, stanowiącą ogrodzoną nieruchomość z 
wydzielonym terenem przeznaczonym do parkowania, 

 
  2) posiadać umowę lub pisemne zapewnienie 

stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych 
przez oczyszczalnię ścieków lub stację zlewną,* 

 
  3) posiadać pojazdy asenizacyjne spełniające 

wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra 
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie 
wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. 
Nr 193, poz. 1617), 

 
  4) pojazdy powinny być estetyczne, oznakowane w 

sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy 
świadczącego usługę. 

 

2.* Wymagania o których mowa w ust. 1 powinny 
zostać potwierdzone odpowiednimi dokumentami a w 
szczególności: 
 
  1) wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub wpis 

do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze 
Sądowym, 

 
  2) dokument potwierdzający tytuł prawny do 

nieruchomości, na której znajduje się zaplecze 
techniczno-biurowe, 

 
  3) dokumenty potwierdzające posiadanie pojazdów 

asenizacyjnych wraz z ich opisem technicznym i 
aktualnym badaniem technicznym. 

 
§ 2. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić 

działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu 
sanitarno-higienicznego oraz zgodnie z odrębnymi 
przepisami dot. ochrony środowiska. 

 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 

Kozłowo. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od 

dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 
 

Przewodnicząca Rady Gminy 
Alicja Eidtner 

 

 
 
___________ 
* Rozstrzygnięcie nadzorcze PN.4131.278.11 z dnia 1 lipca 2011 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


